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Др Мирко Васиљевић,
професор ПравноГ факултета y БеоГраду

Акционарство и приватизација
“Боже, дај ми храбросши да променим што ce
може променити, снаге да издржим што ce не
може променити, и мудрости да разликујем
једно од другог "
(Астечка молитва)

1. Приватизација и акционарство као универзални чин
Акпнонарство н привагпзаццја обележја су светске прцвредне сцене краја
овог века. Ово нпкако не значи да су разлози за приватизацију и модалитети приватизацнје исти, напротив они ce разликују како y развијеним земљама, тако и y
земљама y развоју. Масовна приватизација y Великој Британпји, гзв. тачернзам,
пзведена je углавном преко јаког финансијског тржишта и била je мотивисана
трострзташ разлозима: прво, идеолошким - промоција либерализма y еконошгји;
др^то, економским - доказана већа еф ж асност приватних фирми од државшгх ;
треће, политичким - моћ синдпката y В.Британијн je тада била огромна и прпватизација je имала за циљ да разбије њихов утицај. У Немачкој приватизација никад
није била идеолошка, јавни сектор je био слабији него y другим западним земљама
и био je внше на покрајинском него на федералном нивоу. У масовну приватизацију )' Источној Немачкој кренуло ce кроз државну контролу н углавном не преко
финансијког тржиигга већ директним преговорима са стратешким инвеститорима. У Италији je била слаба снага финансијског тржишта да би ce покренуо иокрет масовне приватизације на овој основи, па je прихваћен пројект шпроког ук-

ључпвања становшшггва y прнватнзацнју банака и телекомуникаццја, који су били
за становншитво најатрактивнији, јер ce веровало да могу датп дивиденду која je
примамљвија од камате, којој je становннштво традшџкшално било више окренуто. У Јапану су бнли велики државни концерни који нпсу моглн да ce ириватизују
одједаниут, већ je држава преузела водећу улогу y приватизацијн одређујз^ћл редослед њихове приватизације и контрохаплућл улаз стратешких пнвестптора (нпр.
услов за инвеспггоре y приватизацији јапанске д}ванске индустрије бнла je куповш а одређеног процеита јапанског дувана као спровине).
Кад je реч о земљама y развоју, генерално посматрано, разлози за прнватизацију су униформни: недостатак свежег кашггала y земљн и одуд потреба за страним инвеститорима, што није био случај са развијеним земљама; ослобађање државе од предузећа која стварају губнтке, што по правилу опет није бно случај са
таквим предузећима y развијеним земљама; велики јавни сектор и оптерећеност са
социјалним моментом, што такође није случај са приватазацијама y развпјеннм
земљама.
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2. Циљеви приватизације
Основни циљеви пр 1шатпзацпје, иако са делпмичнпм специфичностима од
земље до земље, су ппак унпверзални: прво, иовећање ефнкасностп привреде

з
(прпватне фнрме су тржшдне н конкурентне п морају нмати идеја за развој, док
a
државне не морају); друго, прнвплеговање економије над политпком (нзбор кадрова да буде економски a не полптичкл, да буде одређен првенствено економ-i
ским ннтереснма, те да ce ycncxn'aBXi кохггшззггет, што код државних предузећа ; в
ннје могуће због честог мењања кадрова на полшпчкој основп); треће, унапређење аутоно\шје Јирављања (аутономија пред^зећа, финансијска самосталност,
л
тежња ка профиту, смањење неекономске запосленосш); четврто, смањење јав-s
них дефшџгга (улаз новца y државну благајну, смањење буџетског дефпцита п
ц
смањење државног дуга); пето, повећање важности финансцјског тржшлга (приватнзација доносп капитал који иде на берзе, што увећава масу фннанспјког тржишта и тиме кашггала расположивог за докапиталнзаццју уместо кредптног нов-а
ца, што je јефтинији новац јер ce плаћа днвиденда a не камата, с тпм што до овог к
новца могу да дођу н мала и средња предузећа и да тако обезбеде свој развој - цнљ <ц
je дакле што мање кредита a што вшпе финансцјког тржшпта); шесто, прдлагођа-в
вање хармонизованој европској регулативи (ова регулатива не обавезује на прива-в
тизацпју, приватизадија формално није обавезна, али je обавезна демонополп-ц
зацнја и због на тој основп настале конкуренције предузећнма je боље да ce прцва-в
тизују, што je управо и кључни подстнцај за убрзану ириватизадију y нсточно и
ц'
централно европсклм земљама); седмо, учешће y прерасподелп кашггала на међународном фпнансијком тржишт)’.
Приватизација дакле нема алтернативу, чак су јој сада склоне и западне соцп-ц
јалистичке владе, које je идеолошкн прихватају п тако лагано иду ка социјалдемо-о:

кратији (гесло немачке социјалдемократије још шездесетих година било je “економија y приватне руке, a политнка y државне руке”). Држава ce дакле све више
повлачи из економске сфере уз одређивање правпла пгре y економији, све мање
учествујући као играч y тој игри. Степен приватизованости y западнпм земљама
данас y доброј мери зависи од величине јавног сектора y тим земљама (не треба заборавити да су ове земље после Друтог светског рата имале потребу за јаком државом, која je била регулатор и диригент обнове земље п зато ce тако развио јавни
сектор, који je био релативно снажан y неким земљама; уз ово y Француској je
овај сектор и оснажен великим национализацијама које ce вршене осамдесетих годпна).1'*

3. Дерегулација и структурална приватизација
Заступннцп дерегулације или демонополизације заговарају идеју отварања аржипгга према конкуренцијп, те ако ce покаже да п предузећа нз јавног сектора могу бвти тако конкурентна, онда приватизације није ни потребна. Дерегулација не
претпоставља дакле прелазак државног кашггала y приватне руке. С идејом и
праксом дерегулације дуго ce експериментисало y некпм земљама Е У . Форме дерегулаццје су разноврсне: п}'штање конкурената на тржппгге, концесије y комугналним делатностима нарочпто, закзтп, пребадивање обааљања дела услута јавног
сектора y приватае р)ке, омогућавање потрошачима да сами бирају фирму која ће
вршпти јавну услуту и слично. Најсофистпцираније методе дерегулације имала je
Немачка. Ипак, закљз^ак je да су финансијски ефекта ових метода врло мали и
да овп модели нису ппак ефикасни. Оно што ce добило je могућност избора од
стране грађана вршиоца услуге јавног сектора и ослобађање опш тш а и градова да
врше ове услуге.
У основи дерегулација je већином прихваћена не као коначно решење већ као
прва фаза (предворје прпватизације y јавном сектору посебно). Друта фаза je редовно структурална прпватизација, која je р азл и ч та по метрдама од државе до државе (нема евроиског законодавсгва о приватизацијама), различита по привредшш секторнма и )’ једној држави н различита и }' истом сектору зависно од фазе
спровођења. Углавном су коришћене две технже: тржишна (јавна ионуда) н вантржшпна (директна продаја стратешким инвеститорима
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Рачуна ce да y земљама ЕУ, према оодацима из 1997. године, држава контролише још
бруто вациоиалног производа (БНП): прво, y Финској и Грчкој око 15%; друго, y Француској, Италији, Аустрији, Португалији и Шведској око 12-15%; треће, y Немачкој, Ирској
и Белгији око 10-12%; четврто, y Даеској и Шпанији око 8-10%, и пето, y В. Британији,
Луксембургу и Холандији окоЗ-6%.

4. Лутања y Француској y одређивању цнља и поука за нас
Након наиуштања ере национализација око 1986. годше Француска је дефинисала трц циља приватпзацнје: први, стабшшзацнја акционара при прнватнзацијп - стални акционари; други, креирање алијансе (савеза) швдустријског и финансијског сектора, како би фпнанснјски сектор ушао y прнватизаццју и како бп ce
на тој основп индустријски сектор учинио конкурентним и како би могао конкурисатц јапанском и америчком; трећи, спречавање преузимања контроле од странаца (стога нису прпмењене методе отворене приватизације јер су стране фирме
јаче од француских). Н а овој основи креирана су тзв. чврста језгра акционарства
(stable соге) са стабилннм акционарпма и са везом индустријског и фшансијског
сектора.23)Поред партшџшације y капиталу, за формирање тзв. тврдог језгра важна je и узајамна партицппација y управним одборима, на основу тзв. укрштеног
власништва акцнја. '^Неколико консппугивних елемената je веома битно за одржање овог језгра. Првп, акционарц који га чине ce обавезују узајамним споразумом да држе своје акције и да их не иродају. Другн, Јзајамни савез шџђстријског и
финансијког сектора. Трећи, ограничење на овај начин мог) ћности за стране фирме да )фу y ове фцрме и да их кош'ролиш}'. Че гврти, форсирање модела тзв. народног капшализма - укључивање становнддп ва y куповину акција ових фирми
на берзи и то по иовољннјем режим}' од тржишног, с тим да ко задржц и не нрода
ове акције одређено време (обично година и ио до две) добијао je и додапш сет бесплатних акција.
Време од 1988. до 1992. обележено je као време y коме нлје бпло нацпонапизација, али ни приватизација. Ипак, форсиран je пројект који je назван “дисање
јавног сектора”, што значи да je јавном сектору дозволвено да прпватнзују своје
фплијале (у овом периоду их je приватизовано око 500).
Од 1993. године настаје др)та талас приватизације, y коме je приватизована 21
група друиггава са капиталпзацијом од око 400 мшшјарди франака. У овом периоду појачана je улога Комисије за приватизацију коју je формнрала Влада, како би
ce отклоншш приговори око одређивања цена акдија y ранијим приватизацијама.
За разлику од нрвог таласа приватизаццје овде ce отвара ишрок фронт за страни
кашггал, носебно нз ЕУ (на самој берзи je одвојена квш а акцхтја резервисаних за
стране улагаче, како би ce поштовала иравила о слободном протоку кашггала).
Одлике ове фазе приватизације с)! биле: прво, отворен простор за сгране пнвестн2.
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Пример формирања тзв. тврдог језгра: фирма Rhône - Poulenc: Axa - осигураље држи
1.25%. BNP - банка 1.25%. Société generale 1,50. Etranger-industrie 1.00%' и Etranger-finance
1.00%, што je укупно 6,00 %. Ca ових 6% контролисана je фирма због велике дисперзије
осталих акција.
У Француској je тада било двадесетак водећих фирми повезано капиталом и узајамним
чланетвом y управним одборима. тако да су контролисали нрактпчно францусху прпвред)'
- тзв. систем водопада илн кружни систем каиитала - капитализам без кашггала - исте паре
ce врте y кругу и та k o ce долази до чврстог-рврдог језгра и нико не може да ce убаци са
стра не.

торе; друго, дојачана улога берзе; треће, фаворгезовање становништва за куповину
акција иод посебним условима; четврто, инстнтуционалнзација тзв. златне акције
за државу (Г acton spécifique, golden sliare).
У садашњем тренутку y Француској je перцод тзв. благе приватизације. Оно
што ce могло релативно лако прхшатнзовати прнватизовало ce , a остала су предузећа или јавне установе y којима je статус запослених практично као y државним
установама (државни службеници) и они су против прнватизације. Одлика приватизација y овом перноду je фаворизовање учешћа запослених н становнниггва y
власннштву и то под повлашћеннм условима, с једне стране, и , с друте стране, неизлажење на тржиште за предузећа која нису успешна, већ ce за њихову приватизацију траже стретешки инвесгитори (успешне фирме ce ипак u даље приватизују
уз тржишне методе). У одређеним случајевима предузећа која нису тржшлно ннтересантна за приватизацију ce прво економски оздрављују па приватизују (“улепшавање младе пре yдаје”).
Према француском искуству да би приватизација успела потребно je: прво,
имати независну п кредибилну државеу Комисију за приватнзацију; друто, одредитп јасну стратегију шта треба прво приватизовати: мала н средња иредузећа или
велика предузећа; треће, подршка од радника предузећа45^; четврто, приватизација
великих предузећа по трашлама (деловима), a не одједном и, пето, имати јасну
стратегију по шггању дутова иредузећа - да би ce умнрили пнвеститори Ч1ши ce да
je боље прво санпрати дут, па приватизовати.

5. Акционарска друштва запослених
Савремене привреде тржшшшх зеш љ а, дакле, пз пдеолошких (демократизадпја) н економскпх (ефпкасност) разлога прихватају све внше ошлти тренд укључпвања запослених y акдпонарство, бнло кроз ирдватизацију државног привредног сектора, било кроз укључивање запослешхх (и пензионера) y акднонарство
већ прпватизованих акционарских друштава. На овој основи креира ce једна форма акдпонарског друигтва и акција са доста специфнчностн на плану уирављања и
посебно специфпчности на плану рестрикције слободног располагања акцнјама.
Уз то на овој основи настају и нове форме акција или др)тих хартија од вредности
шш права, која имају одраза на систем управљања акционарским дручш^ом.71^
Опције.-У праву САД дуто ce пракгикује институт опција за КЈИовину акција (овај инстшуг ce проширдо и на западноевропске земље). Свакп запослени који
4.
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У случају Ег France пилоти којД су иначе били 155 више награђени од пилота y конкурентним авио компанијама су умирени и придобијени за приватизацију тако што су за смањење
зарада добили акције и гаранције да he на њиховој продаји зарадити кад буду могле да ce
продају (после пет година од добијања), као и уз ираво на куповину акција по нижој цени
уз гараншчу минималне дивиденде по акцији.
Види оосебно: Comparative expériences witli privatization - policy insights and lessons leamed,
United Nations Conférence on trade and development, 1996.

то жели може добнти обећање за продају акдија од стране акционарског друштва
y утврђеном броју и за цену фиксирану једном за увек. Запослени има рок y коме
ce може определити да ли да користи ову опцију. Практично запослени неће корцститн оицију ако je y том периоду цена акције иала, a ако je цена акдије y том периоду порасла y односу на фиксирану запослени ће корпстити опцију за куповину по
утврђеној ценн. Запослени практично нема ршика y случају ове понуде (ризнк je
само ако ce забрани продаја ових акција одређено време),6-1a пма наду y неограничену добит.
У праву САД опција која траје до једне неделзе шш неколико недеља назпва ce
“право” (rights), a ако траје дуже то je "varant” (warrants). И једно и др>то су опццје
на куповину акција испод тржишне цене. 7)у правној теоријц ce упозорава на техничке тешкоће реалпзацпje ове установе, с обзиром да ce ово право може остваривати сукцеспвно и то онемсиућава друцггво да фиксира свој кашггал, јер ce коришћењем права опције повећава капитал друиггва, те ce тнм нарушава темељни
прннцип функционпсања акцпонарског друштва - фпксцраност основног кашггала. Стога je овај институт y Француској иако изврстан као идеја доживео скромну
практичну промоцију.8^ Поред тзв. куповне опцпје -"call optiou” може постојатн п
тзв. продајна опцпја - "put option” која даје право нмаоцу опције (у овом случају запосленима) на продају купљених акцпја y одређеном перподу ио фиксираној цени,
што je посебно интересантно ако y том периоду дође до пада њпхове вредности.
Бесплатне акције.-У Франиуској je једнпм посебним законом из 1980. годпне
омогућено изузетно здравим друштвима да емитују до 3% свог кашггала акције
које бесплатно дисшрибуирају запосленима н то делом на терет својих резервп п
делом на терет државног б>тдета, што значп да ce на овај начин врши ипак повећање кашггала друштва. Ове акције су на основу самог закона непреноспве за време
од три до пет година, a y осталом су изједначене с осталпм акцијама. На овој идеји
почпва н Закон о својинској трансформацлјп предузећа y државној и друштвеној
својини y Републици Србпјп, с тим што он одређује 60% капптала за бесплатну дистрибуцију и обогуФује њпхово стаал.ање )• промет сукцесивно током пет годаша
(прва 10%, друта нтрећа по 20% и четврта и пета по 25%).9^Блиске овпм с>_и тзв.
"bonus shares” које ce издај)' по правилу }прави др)титва и менаџменту као модалитет плаћања уговорене накнаде за управљање др)иггвом, посебно ако je уговорено учешће y добитп дрЈштва.10-*
Акције запослених.-У Енглеској je постала уобнчајена иракса код велпкнх
компанија да издају шзв. акције запослених (за запослене y друштву и повезанпм
6.

У Француској je то време од три године - Закон бр. 73-1196 од 1973. године. чл. 20S-1.
Види и: Guycm .Droit des affaires. Paris. 1984. стр. 394; Hamiltou. The Law of corporations. Min
nesota. 1991. erp. 390-391.
7. Hamilton, нав. дело, стр. 390-391.
8. Guyon. нав. дело, стр. 395.
9. Guyon, нав. дело. стр. 395-396; Закон о својинској трансформацији (Службенп гласник
Републике Србије, 22/97), чл. 20.
10. Hainilton, нав. дело, стр. 120.

друштвима и пензионерима и најближој њиховој родбини), са одређснпм ограниченим правпма на плану управљања (по правилу дају право уиравл^ања али не днректно већ преко повереника - trustée), са правом прече куповине, али само y случају да ce ради о емисијама акција које ce уплаћују y готовом новцу, са посебним
пореским концеснјама и са правом компаније илн повереника да их откупи y случају продаје нлп y случају престанка радног односа y друштву.1^
Акције с попустом.-Најраширенији облик продаје акцпја запосленнма (нли н
грађашша) je продаја акција са разним моделима иоиуста и са значајним законским рестриктивним иравима по основу тнх акцнја, посебно разним огранхгчењима y располагању. Тако y Француској y др)титвима која ce приватизују могу добитп једну бесплатн)' акцију за једну купљену акцнју, уз ограничење располагања
кушвеним акцијама (бесплатно стечене су слободно расположнве) y трајању од
једне годнне, a грађани могу куиовати акције тпх дрЈ-штава тако што на десет куплзеннх добпјају једну бесплатну акцију и уз огранпчење располагања купљеним акцијама (ограничење не важи за бесплатно додељене) y трајању од годину и по дана.
Сва ова ограничења располагања имају за циљ да награде верност акдпонара
н да онемогуће брзу незаинтересованост акдионара за стечене акције и њихово
от}фење, што je и форма заштите тих акционарскзвх друштава.1112^Акције са попустом предвиђа и Закон о својинској трансформацији y Републици Србији (за заиослене, пензионере п грађане), с тим што су ове акдије након отилате y слободном
промету.13)
Бесплатае акције и акције с понусгом.-Најчешћи случај приватнзацнје уз стицање акцпја од стране запослених врпш ce комбшшцијом модела бесплатних акција и модела акција са попустом. То je случај, као што je изложено и са Францусклм моделом п са моделом Републике Србије. Друте земље, на овај или онај начпн, таксфе прихватају овај модел, са разнпм рестриктивним правима за ове акције. Тако y Мађарској постоје гзв. радничке акдпје које ce прибављају бесплатно
плп по повлашћеној цени п то само пз неномпнираног кашггала др) пггва, a највише до 10% од на овој основн повећаног основног (номшшраног) капитала друш11. Gower. Principles of Modem Compaay Law, London, 1992. стр. 376. У САД y највећој светекој
ваздухопловној компанији (UAL) 54.000 запосленнх je стекло 1994. године акције запослених ч са новим већинским власником je постигнут на тој основи споразум да добију три
од дванаест места y борду директора. уз право вета на одређене одлуке. Да би појачали
финансијску позицију компаније запослени су ce сложпли да добровољно замрзну зараде и
концесије током пет и по година. Види: Time Magazine, 25. July 1994, р. 24. У Италији je
изричито прописано да ce радцичке акције изузимају од општег принципа по коме све
акције истог рода дају једнака права акционарима. По правилу ове ce акције издају без
права гласа и држе ce y депозиту од стране акционарског друштва. Титулари ових акција
уобичајено своја права остварују колективно. Пренос ових акција по правилу je статутом
ограничен и подвргнут je сагласности акционарског друштва. види: Италијански Законик
о трговачким друштвима (Грађански законлк), чл. 2349.
12. Cozian-Viandier, нав. дело, стр. 617.
13. Закон.... чл. 19. и 20. ст. 2.

тва. Ове су акције на име и могу ce преносити само између радника и пензионера
друштва. У случају смрти или престанка радног односа залослених - изузев пензионисања- акционарско друиггво има ираво куиовине овнх акција по тржишној ценц (најмање по номиналној). Акције стечене по овнм основпма дају право на
управљање, као и остале акције.1415^У Чешкој ce могу издавати бесплатне акцлје y
друштвима која ce прпватизују највпше до 5% кашггала друштва. Ове акцнје гласе
на име и могу ce преноситп само између запосленпх и пензнонера друип ва. У случају престанка радног односа , оспм пензионисања, друштво мора откушггн ове
акдије по номиналној вредности, осим ако статут не предвиди да ce откупљују по
тржишној или берзанској цени. Ове акције дају уирављачкл права као и остале акiinje. ;
ESOP - Employées Stock Ownership P la n s E S O P je индирекгнц облнк својпне
запослених, где корпорација издваја акције пли средства шш пх прибавља путем
кредита и преносп на специјални Фонд - trust, који има инднвпдуалне рачуче запослених за стпцање акција те корпорације из ових средстава. Заиослеш! стичу власшшхгво над акцијама тек након коначне отплате. ESOP ce обично јавља као посредни - кредитнрани ("leveraged”), чији каш 1тал потиче од кредвта банака. прп чему ce компанија јавља као јемац, односно као непосредни - некредптирани ( "non
leveraged”), чији ce капитал заснвва на прилогу корпорације y новиу пли y акцпјама. Учешће запосленпх y управљању зависи од самог аранжмана - могу ce издавати и управљачке и не)прављачке акције. Ако су цздате управљачке акције онда
обично њпма управља ESOP док нису отплаћене и док као неотплаћене нису днстрибуиране на овлашћенике - запослене. Кад ce акције отплате запосленн могу
њпма управљати ако су управљачке, али je чешћа пракса да оки овлашћују ESOP
kao старатеља да гласа на скјтшшши као пуномоћннк.16'1
ESOP )т«ива бројне пореске олакшпце: прилог који корцорација устуиа Фонду не опорезује ce као порез на поклов; банке које дају кредше Фонд}- ослобођене
су пореза на камату од 50%; запослени не плаћај}' порез на акцпје док ce налазе y
Фонду, већ ио њиховој расиодели на рачуне запосленпх, али уз бројне олакшице;
дивпденда која ce исплаћује акционарпма запосленпма}' готовом опорезује ce по
смањеној стопи. Све ове олакшице важе ако je Фонд (ЕСОП) власник кашггала
компаније најмање 30%.
Златаа акција државе.-У поводу прпватизацијс компанија y државној својини,
било којпм моделом (па и комбоновано са акццонарством запослешк), и гу бљења
већпнског државногвласништва настао je инспиииуш тзв. златне акције (golden
14. Мађарсии Закон о привредним друшгвима (1998.). чл. 244.
15. Чешкн Трговачки законик (513/91). чл. 158. О неким искуствима другпх земаља, западних
и земал,а y транзицији, (''profit share plau". "tax Iree savitings" - куповина акција ca планом
штедње, плановн акдионарства запосленпх - ESO u Francuskoj види: Драгашевић, Партиципација запослених y власништву предузећа y упоредном праву и пракси, Правни жнвот,
10/98. стр. 499-512.
16. Више: Драгашевић, нав. рад. стр. 501-503: А. Јовановпћ. Партпдииативна економија - утицај типа својине на понашање (ефихасност) предузећа, Београд, 1993, стр. 119-127.

share, Г action spécifique).- Ову врсту акције развило je савремено акционарско
право y поводу приватнзацнја иредузећа y државној својини, a путем које ce
држава обезбеђује од секундарне продаје приватизованих предузећа “нежељеним” власнидима. Овим путем држава и кад je остала мањински акционар (чак
и ако има и симболичан број акција) може снречити такву секундарну продају, ако сматра да je y питању њен национални интерес. Ово право више није нп
временски ограничено. Уз то, захваљујући овој установи држава може да именује једног илн два члана y управнн и/или надзорни одбор, са правом вета на
одређене кључне одлуке, ако je тако утоворено са акционарима.17' Уз традиционална права ио основу ове акцијс, y Француској je посебно афцрхшсано право вета
на расиолагање активом (продаја, поклон, гаранција, размена) пли неким деловима активе друиггва или фшшјала, која су такве природе да бн нанела ударац националннм интересима. Ова акција може y сваком момешу (ранијим прописима je
бно одређен рок од пет година од приватизације, који je доцније ишчезао) да ce
трансформпше y редовну акцпју, под условом да je угрожен надпоналнн интерес.18^Ово не значи да и код нас ове акције, без обзира што их не иомиње изричито Закон о предузећима или Закон о хартијама од вредности, не могу бити
креиране на аутономној основи.
Акције менаџера.-У савременим }’словима долази све више до јачања акционарства менаџера акционарског друштва, кроз разне модусе: исплата дела накнаде за управљање y акцијама, стицање акција колшанија које ce приватизују под
повлашћеним условима, куповпна акција компаније уз вишегодишњу отплату из
њеног профпта (management buy in) или из кредита (management buy ouïs - MBOs)
ca залагањем акцпја код компаније (илп кредитора) као средство обезбеђења или
уз залагање њене активе слнчно. Стицање акцнја од стране менаџера компаније
као посебан модел приватизацнје илп комбшован са другим моделима коришћен
je y законодавствима и пословној пракси низа земаља (посебно y Словачкој, a код
нас je коришћен y Црној Гори).
Емисија и куттвина акција на берзи резервисшшх за запослене.- У Француској
постоји могућн(>сг да акционарска друштва која су за задње три године нсплатила
бар два пуга дпвнденде е м т у ју акцпје намењене запослешша. Цена ових акција je
или тржшпна шш до 10% нспод тржишне. Запосленн мргу куповати ове акције дпректно илп преко тзв. заједничког фонда за иласмане за то друштво. Ове акције су
обавезно на име п непреносиве су пег година од дана стицања (уписа).1920'*
Некласификоване акције.- Најзад, y Енглеској и САД ce говори и о тзв.
некласификованим акцијама, чија права зависе од одлуке скупштине компаније y моменту издавања. 2°)0во решење y складу je са потребама гржишне
17. Види: Cartelier. Privatisations et construction européen, u: Les entreprises publique dans Г Union
européen (sous la direction da: Tltiry et Vandamme), Paris, 1995, стр. 162-164.
18. Cozian-Viandier. Droit des sociétés. Paris. 1998, стр. 618-620.
19. Закон бр. 73-1196. из 1973. године, чл. 208-9. - 218-9.
20. Види: Gower, нав. дело, стр. 376.

привреде и y складу je са прихваћеним правним принципом да све што није забрањено законом (изрнчито шш из општих принципа пронзилази) илн моралом (“и што није забрањено може да ее буде поштено” рекао би Богншић)
дозвољено je, што бн требало да буде и наш прилаз.21Ј
Учешће запослених као акционара y управљању.-Појава акција запослених,
поред акција кашггала, отворпла je питање упраал.ања запослених по основу ових
акддја, кад je реч о акцијама које дају право гласа. У моделу ЕСОП, као што смо
видели, по иравилу довереник (ЕСОП, Фонд) управља по овлашћењу акционара
(заступљеност y управи и скупштшш). Француско искуство je слично - учешће запослених y скупштини и управи пролази преко властнто основане кооперативе трговачко друшшво кооперативе запослених. Кооператива запослених именује
заступника за скупштину акционарског друштва, y броју одређеном статутом кооперативе. Кооператнва има свој статут, свој управнп одбор и своју скупштину. Кооператива запослених по нравилу ради на принципу “један човек, један глас”. Ипак, статут кооперативе може дати п вшле гласова учесншџша. Кворум скупштине
кооперативе за првп сазив je 2/3, a статут кооператпве слободно одређзје кворум
за др)ти сазив. У недостатку решења y статугу, закон иредвпђа половину чланова.
У скушлтини акционарског друштва број гласова представнпка кооперативе према броју гласова акција кашггала y иринцниу je сразмеран структурн каннтала.2122)23
Што ce тиче нашег права, које ce y овом погледу налази на самим почецпма,
за сада нема посебннх решења о учешћу запослених y својству акцпонара y скупшт 1ши акдионарског друиггва и органпма друштва y овом сво јству. За сада, с обзиром на законски концепт велике дисперзпје власшшггва запослешш, нензнонерцма и друпш лицима која ctipi)- бесплатне акције и акдпје с nonycimi, пословна
пракса одсуству посебшк законскдх инструкција прибегава решењу на основу
стазута п то тако што дисперзованим акционарнма даје право да овласте дпректно неког од акдионара шш треће лиде (правно, фпзичко) да остварују право гласа y скјшптшш сразмерно структури капнтала, док преко скупштане акционара
остварују склад}’ са критеријутуима из статуга заслупљеност y управном п надзорном одбор}’. Чини ce да искуства посредног управљања - преко основаних коопераатпва, или y случају конвертованих ваучера запослених п грађана из приватпзације за акције пнвесшционих фовдова, преко фоццова, засл>ж}ју наш)' већ)'
пажњу и на плану законодавства п на плану нословне праксе, која опет не мора
увек следити закон већ му може и претходши, с тим да то не буде contra laegem,
што овде није случај. Уосталом, Закон о предузећима изричито и помиње тзв.
удружења акционара п даје им овлашћење да уговором y писменој форми иренесу,
делом или y целини, остварпвање свог права гласа по акцијама.2^ Закон не говори
о субјективитету овог удр)жења и правној фop^ш, али с обзиром да има нел}жра21.

И y француском праву говори ce о именованим и неименованим (сложене) хартијама од
вредности корпоративног тнпа - Guyou. Les sociétés, Pariz. 1993. стр. 116-118.
22. Hamel-Lagarde-Jauffrct. Droit commercial. Paris. 1980, стр. 643-646.
23. Закон o предузећима, чл. 253.

тивни циљ, за сада ce чини да je впше y складу са наши м нравом да има неку форму
нелукративне организације, са правним субјективитетом - удружење, фонд, фондадија.

6. Улога регистарског суда y обезбеђењ у интегритета капитала
друштва
За разлику од нашег Закона о предузећима који даје регастарском суду само
овлашћење контроле законнтости осн тањ а привредних друштава, уз обавезу
уписа y регистар кад утврди да je друштво основано y складу са законом и да су
приложене проппсане псправе и докази, y неким правима регистарскд суд има и
днскреционо овлашћење да одбије упис друштва y регистар “ако ревизори оснивања изјаве или ако je очигледно да нзвештај о осшшању и ли извеиггај о ревизији
оснивања што су га поднели чланови управе ц надзорног одбора нису тачнп, нису
потпуни шш ннсу y складу с пропдсима. Исто важи и када ревизори оснивања пзјаве или je суд мишљења да je вредност предмета улагања ствари, односно права или
преузимања стварн битно мања од номнналног износа акција које ce за то дају нли
од вредности протвчинидбе.”24'С друге стране, наш Закон о предузећима познаје
три посебна института значајна за утврђивање законитости поступка оснивања: 1)
пзвепггај оснпвача о улозима y стварима и правима, 2) извеиггај осннвача о поступку оснпвања п 3) извештај овлашћених процењнвача о процени улога y стварима и правима, док упоредно право поред детаљног уређивања садржаја извештаја оснивача о оснпвању познаје и инстптут ревизнје оснивања, a самим тим
прдродно уређује н начин решавања несагласја између осшшача и ревизора оснивања.2^^ Уређење овог пптања од посебног je значаја, с обзиром да ако не дође до
уписа друштва y регистар, поред оснивача друпггву за штете које настану повредом обавеза при оснивању друпггва одговорна су солидарно и лица која су обавезна по закону на подношење ове пријаве.26)

7. Улога Комисије за хартије од вредности y обезбеђењ у сигурности
инвеститора y акције
Одобрење Комисије за хартије од вредности за емисије акција, према нашем
Закону о хартијама од вредносга, није потребно за емитовање: акцнја при снмултаном оснпвању акционарског друштва, акднја y поступку својпнске трансформацпје, акција прп статусним променама емитента, акцнја по основу расиоделе добитп п акдија (као и дугорочних хартија од вредноеш) савезне државе и република
чланица ( будући да je претпоставка да je држава увек солвентна).27^ И y уиоред24. Упореди: Закон о предузећима, чл. 217. y вези чл. 201; Хрватски Закон о трговачким
друштвима (1993.), чл. 188; словеначки Закон о трговачким друштвима (1993.), чл. 199;
македонски Закон о трговачким друштвима (1996.), чл. 269.

ном ираву заштита инвеститора y акдије ce првенствено обсзбеђујс кроз давање
одобрења Комисије за хартије од вредноста на емисију (регнсгровање емисије) п
објаач>ивање проспекта, с тим што су изузеци кад ово одобрење није иотребно
знатно бројнији него код нас, шго je резултат развијеног финансијског тржшлта п
тпме стеченог искуства, на којим основама ce развило и снажно законодавство трЖ1шп’а хартија од вреднсзсти.^Да би ускладила донекле различпте националне
регулативе ЕУ je донела посебну Директиву бр. 89/298 о координирању услова за
састављање, контролу и објављивање проспекта за хартије од вредностн које ce25678
25.

Закон о предузећима, чл. 200. и 213.; хрватски Закон..., 181-184.; словеначки Закон..., чл.
193-195; македонски Закон..., чл. 248-249. (овај закон као и наш познаје процењивача, a не
ревлзора оснивања). Према решењу хрватског, словеначког и македонског закона оснивачи подносе писани извештај о оснивању y коме ce наводе битне околности о којима
зависи примереност чинидби за улагање ствари, односно права и за њихово преузимање.
При том ce морају навести: 1) правни послови с којима друштво намерава стећи улог y
стварима, односно y правима (исто и наш Закон, чл. 215. ст. 3 .), 2) трошкови набавке или
израде y последње две године за добра која ce улажу (исто и наш Закон, чл. 194. ст. 3.), 3)
ако je y друштво уложено предузеће. његов приход y последње две године с позивом на
годишње финансијеке извештаје тог предузећа (исто и наш Закон. чл. 200. ст. 3.). 4) да ли
су и y ком броју при оснивању преузете акције за рачун чланова управе или надзорног
одбора (произилази и из нашег Закона. чл. 208. ст. 5.). и 5) да ли je и на који начин неки
члан управе или надзорног одбора добио посебеу погодност нли je за орипрему оснивања
добио обештећење или накнаду (исто и наш Закон. чл. 215. ст. 2.).
Према хрватском и словеначком закону ревизију оснивања морају проверити: прво,
чланови управе и надзораог одбора и, друго, један или више ревизора оснивања. Ревизори
оснивања су обавезни: 1) ако je неки члан управе или надзорног одбора уједно и оснивач
друштва, 2)ако су y оснивању преузете деонице за рачун неког члана управе или надзорног одбора, 3) ако je неки члан управе или надзорног одбора y оснивању добио посебну
погодност или je за оснивање. односно за припрему оснивања добио обештећење или
накнаду, 4) ако je оснивање друштва било улагањем или преузимањем ствари, односно
права. Ревизоре оснивања именује суд.
Ревизија чланова управе и надзорног одбора обухвата утврђивање: 1) јесу ли тачви и потпуни подаци оснивача о преузимању акција. о улагању y основни капитал, као и посебним
погодностима појединог оснивача или трећег лица. као и о трошковима оснивања и
накнадама y вези оснивања ако их друштво накнађује оснивачима или трећим лицима и, 2)
одговара ли вредност улагања и преузимања ствари и права номиналном износу акдија
које за то треба дати или вредности чинидби које за то треба испунити. Пиеани извештај о
ревизији доставља ce суду и управи друштва. Свако има право увида код суда y овај
извештај. У случају несагласности између ревизије оснивача и ревизора оснивања
одлучује регистарски суд, с тим што ce одлука суда не може побијати.
26. Види: хрватски Закон..., чл. 191. и 193; словеначки Закон..., чл. 202. и 203.
27. Закон о хартијама од вредности. чл. 77.
28. Закон о предузећима, чл. 203. ст. 3-4.; y Француској такво одобрење даје Комисија за берзанске операције (ЦО Б) . која je утврдила и један доста контроверзан и y теорији оспораван критеријум за одобравање јавног позива и његов појам. Наиме, по том крнтеријуму
ово одобрење je потребно само ако ce длфузија акција врши изван круга од 300 лица, што
емитент доказује. С друге стране, сматра ce да брисање са берзанске листе пије довољно
да ce предузеће изузме из претпоставке јавног позива кад емитује акције. Види: Yauplane-Bomet. Droit de la Bourse. Paris. 1994. стр. 12-15.
(наставак) —>

нуде тржишту.29)Изузеци који су y овој Дирсктиви предвиђени када није потребно
одобрсње Комисије за хартпје од вредности скоро да су истоветни изузедима који
псхтоје y енглеском националном праву.
У упоредном компаннјском праву далеко су исцрпннја правила о садржају
п врстама проспекта (иоред редовног проспекта са прописаним обавезндм садржајем и санкцијом ништавости ако не садржи све битне елементе, постоји и

(наставак фусноте 28.)
У праву САД Законом о хартијама од вредности (1933.) прописани су бројни изузеци од
обавезе одобрења јавног позива Савезне комисије за хартије од вредности : прво, тзв.
изузети ефекти (хартије од вредноети): јавноправни ефекти; монетарне хартије од вредности (менице, чекови. налози за пренос новца); ефекти непрофитних организација;
ефекти штедионица, штедно-кредитних задруга, ефекти стамбених задруга, , као и пољопривредне кооперациje и задруге, под условом да су непрофитне и да прикупљена средства
користе за сврхе за које су основане, као и да су изузете од опорезивања; ефекти које
издаје емитент ради своје санације. y замену за постојеће ефекте њихових ималаца, али уз
пртходно одобрење суда (тзв. судска санација по основу репрограма дуга), као и ефекти
које издаје емитент по основу тзв. вансудске санације - нпр. ради претварања свог дуга y
повериочев удео y капиталу; полисе осигурања и уговоре о осигурању (чији промет потпада под контролу посебних надзорних органа и, најзад, Комисија може кад je то јавна
потреба да изузме од одобрења и региетрације и ефекте које емитују мала инвестициона
друштва (ако оцени да примена Закона није нужна за заштиту јавног интереса и инвеститора); друго, тзв. изузети послови: приватне емисије (кад нема јавног нуђења ефеката, кад
je број неискусних купаца до 35. a број искусних купаца може бити неограничен); мале
емисије (емисије ефеката чија укупна цена не прелази 5. милиона долара и кад ce продају
искључиво професионалним инвеститорима, без јавног оглашавања; мини јавна понуда
ефеката до укупног износа од 1. милион долара y току 12. узастопних месеци, неограниченом броју лица, без обзира на њихово искуство y пословању ефектима, с тим што
ову понуду могу да истакну само мање компаније и она ce може учинити и јавним
оглашавање.м); ограничене приватне емисије (прпватне емисије до 5. милиона долара.
током 12 узастоггаих месеци, с тим да емитент не буде инвестиционо друштво); унутрашње
јавне емисије (намењене запосленима, директорима, адвокатима и саветницима емитента
највише до 0,5 милиона долара); омање јавне емисије (емитенти могу бити само мале
компаније до износа од 5. милиона долара, a дозвољено je јавно оглашавање и продаја
неограниченом броју лица, без обзира на искуство y пословању са ефектима); локалне
емисије (кад ce ефекти продају искључиво становницима једне државе y САД и кад je
емитент лице са пребивалиштем y тој држави или корпорација са седиштем y тој држави и
која послује y њеним границама - ове емисије ce региструју само код Комисије за хартије
од вредности те државе); стране емисије (када не могу да утичу на америчко тржиште
ефеката - под страном емисијом сматра ce емисија хартија које ce нуде и продају
искључиво лицима ван граница САД, оод условом да ce не покуша нека радња - продаја
или препродаја- којом би ce могло да утиче на кретање ефеката y САД) и уобичајени
послови (препродаја емитованих ефеката, као и послови комисиона или заступања y
таквој препродаји - начело слободе секундарне трговине ефектима) - види више код: Н.
Јовановић, Систем одобравања емисија y САД, Право и привреда, 5-8/98, стр. 601-614.
(наставак) —>
29.

Види: ЕЕС Directives on Company Law and Financial markets, Oxford, 1991, стр. 270-284.

тзв. скраћени-мини проспект код владиних приватизација државног капитала,
који y скраћеном облику даје битне информације y вези емитента и емдснје, уз
удозорење да не би смео да ce шири јер би то могло нанети штету инвеститорима, затим ту je и тзв. накнадни ироспект, који ce објављује ако ce по објављивању редовног и главног проспекта десе неке битне промене y објављеним
елементима тог проспекта, те најзад редовном проспекту може претходити један прелиминарни оглас као тест за ингерес инвеститора за куповину хартија
од вредности одређеног емитента),'’0'* a посебно су исцрпна правила о одговорности (нмовннској и казненој) емитента проспекта, за нетачан ц неистинит
садржај проспекта, дат y циљу "навођења" трећих лица да упишу п уплате акццје, што y противном не бн учинили. Ипак, и наш Закон о хартијама од вредностн прописује да “ако су y јавном позиву за упис и куповину хартија од вредности објављени неистинити подаци овлашћено лнце емнтента п емдтент со(наставак фусноте 28)
У берзанском праву Енглеске такође оостоје бројни изузеци од принципа одобрења
Комисије (Securities and Investmenl Board) за јавни позпв. чак ce y литератури наводи 20
таквих изузетака када практично не постоји обавеза објављивања проспекта. Ови нзузеци
су: 1) понуда особама y вези са том делатношћу (понуда практично пословним партнерима); 2) понуда за не више од 50 лица (укључујући и сваку претходну понуду истих хартија
y претходних 12 месеци); 3) понуда члановима клуба или удружења где постоје заједнички
интереси y тим пословима; 4) понуда ограниченом кругу људп за које понудилац разумно
верује да имају довољно знања да разумеју преузети ризик: 5) понуда учињена са савесно
закљученим споразумом о преузимању емисије: 6) понуда од приватних компанија постојећим члановима, запосленима или њиховим породицама или држаоцима обвезнпца
компаније; 7) понуда држави или локалним или јавним властима; 8) понуда y укупној вредности до 40.000 екија (укључујући и сваку претходну понуду истиххартија y претходнпх 12
месеци; 9) понуда y којој свака особа која стиче хартије мора платити вредности бар 40.000
екија; 10) понуда хартија вредности бар 40.000 екпја свака; 11) понуда учињена y вези са
take over понудом; 12) понуда учињена y вези са фузијом; 13) понуда бесплатнпх акција
постојећим акционарима (bonus shares); 14) акције понуђене за замену за акције y истој
компанији где нема повећања капитала компаније; 15) понуда учињена запоаленима,
бившим запосленима и њпховим супругама и деци; 16) понуде које произилазе из конверзије заменљивпх обвезница или warranta где je првобитна емисија праћена проспектом или
правилпма за листинг; 17) понуда од неирофитних организација: 18) неке акције издате од
building societies and industrial and provideut societaies: 19) понуда Euro-хартпја; n 20) понуда
акција које cy исте класе и које су издате y исто време као хартије које су биле праћене са
проспектом y складу са регулацијом. Види: Gower. Principles of Modem company Law, Lon
don, 1992. стр. 311-353; Penniugtou, Company Lawlodnon, 1995. стр. 315-366; Charlesworth &
Morse, Company Law, London. 1995, етр. 118-146; Boyle & Birds, Company Law. London. 1995,
str. 129-168; Farrar, Company Law. London. 1988, стр. 494-518.30

30. Види нарочито: Gower. нав. дело, стр. 327-328; Charlesworth &Morse. нав. дело, стр. 130;
Boyle& Birds', нав. дело, стр. 150-151; Pennington, нав. дело, стр. 318-325.; види и наш:
Правилник о обезбеђивању услова за функционисање финансијског тржишта (Службенп
лист СРЈ, 2/96), чл. 13.

лидарно су одговорни имаоцу хартнје од вредности за насталу штету - ако су
знали пли су моралп знати да знају за неистинитост података”, a такође су одговорни “за цггету и ако y јавном позиву ннсу наведени подаци достављени
надлежном савезном органу који су могли да утичу на одлуку кунца о куповини хартија од вредности. При том, под “овлашћеним лицнма емитента” треба
подразумеватн осниваче (ако je реч о оснивачкој емисији по пропспекту), и
управу. Уз то, п Закон о предузећнма прописује да су оснивачи солидарно одговорни због одређеног штетног поступања прилпком оснивања друштва, при
чему тужбу за накнаду штете друштву могу поднети само друштво, акдионари
којн имају или представљају најмање десетину основног капитала или оснпвачким актом, односно статутом одређен мањи део основног капитала (тзв.
мањински акционари) п иоверпоцн чија потраживања износе најмање десетину основног капитала друпггва (деривативна тужба за друштво).*3031-*

8. Заштита стечених права акцновара са акцијама без права гласа
Прпоритетне акције јесу акције које њешш нмаоцима дају одређена повлашћена права y односу на имаоце редовннх акција. Ta иовлашке.па права мо? у бити
вшиесшрука. Прво, приоритетан карактер y односу на детиденду. Друго, право пр31. Закон о хартијама од вредности. чл. 74.; Закон о предузећима, чл. 14.; енглеска судска
пракса je већ y прошлом веку усвојила прецедент да "свако ко издаје проспект...обавезан
je да све податке који су садржани y њему унесе са стриктном и скрупулозном тачношћу.
при чему ве сме изоставити ни једну чињеницу која према његовом знању може имати
било y ком степену дејство на природу, еадржај, квалитет привилегија и предности које
проспекг садржи, a која може утицати на куповину акција” - тзв. златно правило које je
постављено y случају New Brunswick and Canada Fly and Land Co Lld v. Muggeridge (1860.).
30 Ly Ch 242. Ово правило je уведено и y законодавство: Stock Exchange (Listing) Régulation
ИЗ 1984. као и Financial Services Act 1986. У енглеском праву купцу акција по прхЈспекту
стоje на располагаљу следећа правна средства против оснивача (код оснивачке емисије) и
компаније и одговорних лица (управа и друг а овлашћена лица, понуђач акција који није
издавалац). тужба за накнаду штете због преваре; тужба за раскид уговора и накнаду
штете, y случају да je y уговор унет као услов лажан извештај; приговор постојања преваре као одбрамбево средство y парници која je покренута против њега; оиозивање
купљених акција. Под одређеним услови,ма могуће je и ослобођење од одговорности
(разумна вера y истинитост проспекта, ослањање на извештај експерата, предузети
разумни кораци да ce отклоне пропусти, фер репродуковање званичнпх извештаја и докумената, стицање акдија са знањем стицаоца за пропусте. разумна вера да промене
одређених елемената нису битне за објаву накнадног проспекта. Поред грађанске одговорности може иостојати и кривична одговорност - види: Sealy, Cases and Materials in Com
pany Law. London, 1992, стр. 329-339. н даље; Pennington, нав. дело, стр. 343-366; Gower, нав.
дело, стр. 342-353; Farrar, нав. дело, стр. 511-518; Charlesworth & Morse, нав. дело, стр.
131-141: Boyle & Birds' . нав. дело, стр. 151-168.
Упореди и решења других закона овог шститута: словеначки Закон..., чл. 202-203.;
хрватски Закон..., чл. 191.; бугарски Трговачки закон (1991.), чл. 165.; македонски Закон...,
чл. 272-274.

венства наплате из остатка ликвидационе или стечајне масе, након подмирења поверилаца (сразмерно номхшалној вредности акција, y складу са стшутом и одлуком о издавању акција). Приор 1ггетне акдије су по правшгу акције без права гласа
(као компензација приоритета y пмовннским правима y односу на акцшнаре са
обичним акцијама), a изузетно и кад су без права гласа могу стећи н право гласа
(било трајно, било привремено).1^ Ипак, и кад ове акццје немају право гласа (што
не значи да и тада немају остала управљачка права: право учешћа y раду скупштине, право зражења обавештења, право на деривативну тужбу за друцггво, па чак и
право нзбора y органе друштва с тим да то не пређе половину), да би ce обезбеднло да утврђена права ових акционара не могу бпти промењена одлуком скупштине акцпонара са правом гласа, правило je да законодавства иредвиђају посебну врciy скупиггане (тзв. специјална скупштина - ако пма више родова прпорнтетних
акција, ова скуппшша постоји за сваки род посебно или ce на истој скупштшш може гласати одвојено по родовима) на којој учествују акцшнари са овим акцнјама
без права гласа (без сагласности ове скупштпне стечена права акцпонара овпх акција не могу ce променити: ограничнти, смањпта или укинуги).-” ) Tpehe. право
прпоритета y коришћењу услуга које пружа акцпонарско друштво п слично.
Практично, осим права гласа, привштегија y било ком друтом праву акционара са
овим акцијама није нскључена Ј4)(нпр. при смањењу капитала плп повлачењу н
амортизацпји акдија), с тим што дакле и код ових акцпја могу постојати различита
родови.
Под променом права акционара са ириоришешшш акцијалш треба подразумеватп: 1) ограничење прпоритетних права, 2) укидање приоритетних права, 3)
емисија других нриоритетних акција са јачим правом прцоритета, 4) емисија другах приоритетних акција са пстим правом приоритета, 5) конвертовање обичних
акција са јачим пли истим правом приорптета; 6) одлука скуппгпше да ce добит расподели y резерве које ндсу предвиђене законом шш статутом (али не и одлука о
консолидовању бнланса y повезаним предузећима y складу са законом шш статутом), 7) конвертовање прноритетних акција y обичне (што je по цравилу сл}-чај
код друпггава чије ce акције увршћују y берзански званични пли незваничнд ли-324
32.

Закон о предузећима, чл. 260. ст. 2. (привремено стицање права гласа; ако приорИтетна
дивиденда није исплаћена y року од две године од статутом утврђеног рока за исплату
стиче ce право гласа док ce тај износ не исплати) и чл. 260. ст. 5 (трајно стицање права
гласа: ако je приоритетно право y расподели добити законито укинутој.Види и француски
Закон о трговачким друштвима (1966. 1978.). чл. 269-3.
33. Види: Закон о предузећима. чл. 260. ст. 3. и 4; француски Заш н о трговачким друштвима,
чл. 269-4.: југословенски Трговачки закон из 1937. године, пар. 275: хрватски Закон.... чл.
301. ст. 3; за енглеско ираво: Peimingtou. нав. дело. стр. 280-281; Gower. нав. дело, стр.
536-541; за право САД: Hamilton, нав. дело, стр. 202-204. Од одлучнвања епецијалне скупштине на начин који je предвиђен законом и статутом y складу са законом треба разликовати случај утврђених права акционара y осапвачком акту за која ни y статуту није речено
да ce могу мењати одлуком скупштине, која би ce тада могла мењати једино сагласношћу
свих акционара - види: Gower, аав. дело. стр. 538-539.
34. Закон о предузећима, чл. 260. ст. 1.

стинг - на берзи ce углавном тргује обнчним акцијама), 8) повећањс основног кашггала друштва са искључењем права нрвенства на упис акционара са прпоритетним акцијама са овим правом, 9) смањење кашггала друштва или повлачење акција, уз вскл>учење права првенства акционара с прноритетним акцијама које дају
ово право, 10) фузије и нромене облика друштва које не задржавају утврђена права акционара са приоритетшш акцијама итд.

9. Установе заштите титулара обвезница
Принцип.- Како су пмаоцн обвезница повериоци акцнонарског друпггва, то
они по правнлу имају ивтерес којп je судротан интересу акцнонара. Отуда и потреба постојања одређенпх установа њихове заШтите, посебно што ce y току пословања друиггва може појавити потреба за променом утврђених права нмалаца обвезнпца (смањење каматне стопе, другачнје уређење амортизадионог плана и др.).
Иако према оппггпм правшшма уговорног права таква промена не би била могућа
без сагласностп имаоца обвезнице, ипак ce чини погребним да постоје и одређена
посебна правила која би омогућавала организованост ималаца обвезница попут
организованости акционара за нзражавање њихове вол>е, посебно кад je y питању
запшгга њиховнх колективних права. Наше право за сада нема овакве регулативе,
те овде износхша два упоредна нскуства.
Француско ираво.- Према француском праву имаоци обвезница организују
једно својеврсно “грађанско друштво” (la masse des obligataires) унутар кога скупштина може већхшом гласова доносити одговарајуће одлуке које бн обавезнвале
сваког титулара обвезниде. Ово друштво ужшза грађански субјективитет (la personalite civile) п обухвата нмаоде исте серије обвезннца или имаоце вшле серија обвезшвда са истнм правпма. Ово друштво ce окупља y скупштину која бира једног
пли вшле својнх застунника (који не могу бити чланови органа друштва, па чак нп
запослени). Н а овој скупштини нмалаца обвезница забрањено je да учесгвују тшуларн обвезница који пмају истовремено најмање 10% капитала тог акционарског
друштва ешггента обвезница. Скупштша титулара обвезница, која може бити редовна и ванредна, ради по правилима акционарске скупштине (редовне п ванредне), дакле одлучује прописаном већином гласова (обвезнице носе гласове сразмерно номиналној вредностп, с тим што свака даје право на један глас најмање). Скупштцна ималаца обвезнпца даје своје мншљење о: промени делатности друштва,
промени правне форме друштва, фузији друштва, емисији обвезница која даје права која су приоричетна y односу на нрава ималаца емхггованих серија обвезница.
Домашај одлуке ск} пшгп ше ималаца обвезница je ограничен: ако она одбије предлог друпггва, то одбијање не може спречхгги друиггво да донесе такву одлуку, али
je тада дужно исплатити потраживања ималаца обвезница који то захтевају y
одређеном року. Друти сегмент делокр)та скупштше ималаца обвезннца тпче ce
промене њихових утврђених права. Кад je реч о овом сегменту онда je домашај одлука скупштине ималаца обвезница значајан, будући да без њихове сагласности

скупштина акционара (шш управа друштва) нс бн могла донети такву одлуку и
прећи преко права која припадају другама и чине предмет уговора са њима (тнтулари обвезница). Ако су одлуке различите оне би морале бити усглашене од стране надлежног суда. У сваком случају, одлуке скушдтине акцнонара, као ни скупштине ималаца обвезнпца не би могле повећати обавезе нмалаца обвезнпца, ни
принудити на конверзнју обвезница y акције, као ни утврдитп различиги режим
ималаца обвезнида исге сернје. Реч je о категорцјама права која припадају нндивидуално сваком имаоцу обвезниде и он je једини овлашћен да о томе одлучује са органом којц цзражава вољу акцнонарског друиггва. V француској теорнји, међутим признаје ce да je ова регулатива демодирана, јер полази од нринцппа да имаоца
обвезнице треба заштитити будући да je за то сам често неспособан. Ово, међутим, више није случај будући да су купци обвезница све више инсппуционалшх инвеститори, којн су професионалци y пословању са хартијама од вредноста и често
моћнији од емитената. С друте стране, каже ce да законодавац полази од претпоставке супротстављених интереса акционара и ималаца обвезница, што најчешће
ннје случај.'"’6-*
Ешлеско и америчко ираво.- За разлику' од француског права, енглеско ц
америчко право познају установу уговора о трасту (trust deed). Повереник (trustée)
je по правилу trust кошшнија која ce поставља пзмеђу акционарског друиггва п
имаоца обвезнице, са фидуцијарном дужношћу. Овакав споразум има доста предHOCTii. Као прво, старајући ce о интересима ималаца обвезница повереннк ће редовно исте обезбедити са специјалном ххшотеком на непокретности емитента п
лебдећом залогом (floatiug cliarge) на остатку имовше Друго, овакав споразум je
свакако y предностн y односу на алтернативу остављања велпког броја дисперзованпх пмалаца обвезница, од којих већ1ша нема знање о пословању с њима, нема
iurrepeca шш финансијских могугћности ако треба да покрене одређени законски
посзупак своје заштите. Најзад, са овим споразумом могу ће je наметнути емитенту обвезнпца додатне обавезе које ce тичу обавезе ннфромисања н слично. Уз то,
ова ирава познају и установу скуиштнне пмалаца обвезница, која je овлашћена да
ирописаном већхшом одлучи о промени њпхових права (кворум je по правилу једна трећхша номшалне вредностп обвезнпда, a већина за одлуку je најчешће 3/4
гласова, с тим што ce гласа - лично илн преко заступнцка-proxi сразмерно номпналној вредности обвезнпца), што обавезује и остале пмаоце обвезнпца (под условом да je то иредвиђено y одлуци о издавању обвезница). Поверенпк - trustée je овлашћен да сазове скупштнну тиху лара обвезница кад шд сматра да je то неопходно или пожељно. Такође, иовереник je дужан да сазове скупиггану y случају кад
настуие одређени догађаји (нпр. кад ce именује receiver или кад кохшашгја подноси
захтев за котацију на берзи). '’7)356
35.
36.

Видн: францускн Закон.... чл. 284-339.; Rodiere, Droit commercial. Paris, 1980, стр. 279-284:
Guyon, Droit des affaires, Paris, 1984. erp. 726-729.
Види: Guyon, нав. дело. стр. 729-730.

10. Интегритет капитала акционарског друштва
Интегритет кшшгала друшгва. - Обезбеђење целовитости каддтала (основне
главндце) темељно je начело свих права акцдонарскдх друштава.
Обезбеђењу
тог цшва служе многобројне установе. Прво, строги захтеви цроцене новчане
вредностн улога y назури и правдма. Др>то, забрана смањења капитала друштва
(као н законских резерви и статутаршк резерви до измене статута) нзван случајева кад ce прописно може вришти његова редукцдја/,Ч) Треће, забрана дсплате дивиденде акционарима из других извора, осим из добити друштва (и евешуално статутарндх резерви).373894041-*Како je добит категорија пословне године, то ce и дивиденда
иснлаћује годишње (изузетак су тзв. међудивидсндс), a не y краћим интервалима.
Четврто, код првог дздавања акција (што не важи код преноса) забрањено je дздавање испод њпхове ношшалне вредностд (јер би то значило озбиљну опасност за
трећа лица, будућд да би друштво располагало са мањом имовииом од декларисане), алп не и изнад номиналне вредности - разлдка ce уноси y кашггалну добит
друштва (тзв. agio). Пето, акционар не може своја потраживања према друиггву
пребити својом обавезом на уплату акција. Шесто, после уписа акција y акдионарску књшу (код акдпја на име) нли после уписа акцнја од стране будућих акционара
(кад су акције на доносиоца), друиггво их не може ослободити (неопозив и безуслован уппс) уплате акција, нити им одлождгн обавезу уплате акцлја (с тим да један акционар може нмати и више акдија по иравнлу на једнаке новчане износе и
недељпве су). Седмо, акционари немају право на повраћај улога y друштво по
основу ког су добшш акцнје, оспм y случају да ce не уплатп цео износ одређеног
основног капптала те ce дрЈтитво не оснује плн y случају смањења кашггала др>'штва. Осмо, радп спречавања прикривеног смањења кашггала дрЈтптва, по правплу
je псклзЈлено или знатно ограничено откупљпвање сопственпх акцдја од самог
друштва (кашггал ce фактички смањује кроз нсплату тржишне вредности тнх акцпја дотадашњим акддонарпма). Девето, забрана длаћања камате на улог y акцдјеји)
37. Види: Boyle & Birds, вав. дело, стр. 263-265; Hainiltoa, нав. дело, стр. 198-201; Gower, нав.
дело, стр. 381-382; Farrar, нав. дело, стр. Penninglon. нав. дело, стр. 606-609. Интересантно je
да и бугарски Трговачкл закон прихвата установу траст-а (чл. 204-214.).
38. Farrar. нав. дело. стр. 153 и даље.
39. Видп код: Goldmau-Lyon—Caen, Droit commercial européen, Paris, 1983, стр. 234-235; Друга
директива Е Е З ( бр.77/91) , чл. 15.
40. Guyon (Droit das affaires. Париз, 1984, стр. 406) наводи да ce y Француској од добити врши
прво издвајање за покриће губИТака из претходне године, затим 50% за плаћање пореза
друштву и 5% обавезне законске резерве (до достигнућа 1/10 капитала друштва), па ce тек
преостали део дели деоничарима као дивиденда.
41. Види: Charlesworlh & Morse, нав. дело, стр. 170-172.; такву забрану изричито садржи
хрватски Закои..., чл. 217. ст. 2.; бугарски Закон...(чл. 190.) омогућује да ce y случајевима
одређеним статутом предвиди и камата на акцијски капитал ("тзв. грађевинске камате” y
фази оснивања-изградње друштва) и поред приндипијелног полазишта да камата на
акцијски капитал није дозвољена.

11. Системи стицања сопствених акци ја
Системи сгицања сопсгвсних акција. - У упоредном праву постоје y основи два
система стицања соиствених акција.
Првн систем je систем англосаксонског права, којн y принципу омогућује стицање сопствених акдија без ограничења (с тим да друштво ипак не може откушгги
све акдије н остати без иједног акционара са акдцјама које нису издате као откупљиве), с тим да то мора бити предвиђено статугом. У енглеском праву, за разлику
од америчког, откупљене акције морају бита пошшггене и капитал за пзнос њихове номнналне вредности смањен ( с тим што je реч о смањењу неномшшраног капитала, будући да ce ова куповпна може вршити код јавних акдпонарских друиггава само из резерви н нераспоређене добитн као неноминираног кашггала шш пак
из новца од нове емисије акдија за ову сврху, док приватае компаније - друшгва са
ограниченом одговорношћу могу, под одређеним условима, куповатп своје акцпје,
ако je тако предвиђено статугом, п на терет ношпшраног кашггала ) н не могу бити држане као “treasury stocks” које могу битц поново продате од компаније.4243'Куповина сопствених акција може ce вршнти ван тржиигга (ако je тако предвиђено
одлуком скупштине, с тим да )ирава не може гласатп о откупу својих акдија због
конфлпкга интереса н спречавања злоупотреба) плп на тржпшту.
Другп систем je систем конпшенталног права, којп стицање сопственнх акцпја (K^TioBima, размена) од стране самог друштва лимитира на унапред одређени
пзнос који ce креће од 10% до 33% основног кашггала (осим бесплатног стпцања
и стицања по основу правногследбеништва, када y иринцииу нема ограничења)4'1'1
Др}то огранпчење за разлику од англсх;аксонског где ce не прописују никави основн, тиче ce прописивања основа стпцања (ван којих je свако стицање ншптаво).
Основи овог ограннченог стицања сопствених акцпја проппсанп законом по правпл)’ су: ако je стицање акдпја неопходно да бн ce спречила знатна штета за друштво (нпр.: нагли пад вредности акднја на тржшшу, преузпмање акција од конк};рента, пре)зпмање акција од мањшских акцлонара који воде спор прогив одлуке
скупштине друштва-нпр. о фузијн п слпчно - тражи ce да штета непосредно предстоји и да ce разумно може очекпватн, те je потребно да друштво стекне своје акције како би предупреднло настанак штете) u ако акдије треба да ce понуде на откуп запосленнма y самом друпггву , другим заинтересованим лицима илн иовезаним др>1 нтвцма (нпр матично др)иггво може откутштн акције мањинскпх акционара y зависнпм друштвпма дај\ћп им акције матнчног др}иггва илп обрн\то: от42.

Види: Gower, нав. дело, стр. 217-226; Penningloa, нав. дело, стр. 238-248; Farrar, нав. дело.
стр. 157-162; Charlesworth & Morse, нав. дело. стр. 186-195; Hamilton (наводи да ce ове акцнје
y праву САД према Revised Model Business Corporation Act третирају као одобрене-овлашћене неиздате акције, будући да имају њпхову природу), нав. дело, стр.
125-126.
43. Лимит од 10% одређују: Закон о предузећима, чл. 240. ст. 2.; хрватски Закон.... чл. 233. ст.
2.; француски Закон..., чл. 217-3.; лимит од 1/3 основног капитала садржи мађарски
Закон..., чл. 247.

купити акције мањинских акционара y матичном друиггву и дати им акције које
она има y зависннм друштвима или ове откупљене акције дати заиосленима y зависним друштвима - spin off). Могу ce откупљивати само y целини уплаћене акције
(номиналнп или виши емисиони износ). Акционарско друиггво, због прннцшш интегрнтета капитала, не би y принципу (посебно кад je реч о друпггву с јавним уписом акција, без обзпра да ли ce котира или не на берзи) могло да откупљује сопствене акције и да врши нсилате акционарима на терет сопственог кахштала (то бн
евешуално могло затворено акционарско друштво). Недостатак нашег Закона je,
међутим, што ово изричито није одредио, као што je то учшшло англосаксонско
право плп др)тн континентални закони (одређујући да ce то мора чинити из имовине која прелазн основнп капитал, односно из резерви и нераспоређене добити
које ce могу за то користити, алн не и цз резерви, законсклх и статутарних, које ce
за то не могу кориспггн). Посебно je заннмљиво француско право које прописује
да акцлонарско друштво мора располагатп резервама, изван законских, које y сваком моменту покривају све сопствене акције које др)тптво држн независно од
основа стпцања, чим ce још више појачава прннцип интегритета основног капитала друштва.4445^

12. Начело једнаког положаја акционара
Појам.- Акцпонарско друиггво иако типпчно друштво капитала само по себи
не претаоставља неједнак статус акцнонара. Напротив, будући да и ово друштво
настаје на уговорној основп (утовор о оснивању овог друштва y основи има природу уговора о ортаклзтсу) то п оно садржи неке елементе једнаког статуса акционара, елементе ортаклука. Ипак, из ортачке прцроде настанка ово друштво ce сели y друштво институцију које функднонише по принципу једнакостн акционара пстог рода са једнаким бројем акццја исте номиналне вредности - тзв. презумпција једнакости између акционара43^. Прпнцнп једнаког положаја акцпонара означава да ce са појединим акцнонарима не може поступатп неједнако, чак и да ce с
тпм сагласе остали акционарп или да je то предвнђено y статуту. Неједнак третман акционара процењује ce објективним мерилима. О неједнаком поступању радн ce ако ce нпр. само некп акционар ncK-rb^n из права гласа или права првенства
y упису акцпја, ако ce предност даје поједшпш акционарнма под истим условима
итд. Прцнцпп равноправног третмана акционара je универзалан и претпоставља
једнако посгупање ц једнако третирање y правнма и обавезама y свим случајевима:
право првенства y откуиу новпх емнспја акција при повећању кашггала, исговетан
третман код смањења капнтала, код повлачења акција, номиновања резерви прц
укључивању y основнн кашггал на акционаре, расподели ликвпдационе масе и
слично.46-*
44.

Француски Закон..., чл. 217-3. ст. 3.; исто и хрватски Закон..., чл. 234.: види: Hamel и др.,
нав. дело, стр. 547-551.
45. Gower, нав. дело, стр. 361-362.

Релагивносг принципа.- Принцип једнаког третмана акционара (равноправност под једнаким условима) не значц апсолутну забрану неједнаког постуиања са
акционарима. Напротнв, са акционарима ce уираво мора тако и поступати кад je
то y интересу акционарског друиггва (не дакле y интересу појединих акционара),
алл уз једнаке услове. У теорији ce наводи да друпггво нри том мора да ce руководи начелима прикладности, потребности н прцмереностп задирући y чланска права акционара. У складу са овнм пришџшима су и различити родови акција, максимално ограничење права гласа y друштву, прописивање цензуса гласова за остваривање права гласања y скупштинп, искључење права гласа и слично. Ипак, статутом y складу са законом, би бнло могуће делимично одступање од овог начела
(нпр. статутарна одредба да ce расподела добпти може одредити и према друпш
критеријумима, a не само према номиналној вредности акција, не би ce могла окарактернсати неважећом), као што би и акдионар својом вољом могао одстушгга
од овог пришџша (нир. гласањем да ce његова дпвпденда доделп другим акционарпма шш да остане друштву, нпр. због пореских разлога и слпчно). Не би међутим
било дозвољено генерално ( п унапред) искључење права акционара (нпр. одрпцање унапред коришћења права прече куповше новпх акција из новпх емисија), било да ce то учини статутом нли вољ>ом акцшнара (али би ce то могло учишгги y
конкретном случају).

13. Споразуми акцнонара о гласању
Споразуми акционара о гласању.- Споразум акцпонара о гласању je утовор пзмеђу свих илн само некцх акдионара да гласају са својпм акдпјама на одређенп начин о одређеном питању. ЦиЛ) овог уговора je одржавање контроле y акцпонарском друштву илп максимшнрање гласачке моћи од акција са којпма ce кумулат 1шно гласа кад je то могуће или пак обезбеђење остварења одређених цпљева.
Начнн оваквог гласања одређује ce y самом споразуму акцпонара (по правплу ce
предвиђа усаглашавање акдионара унапред о гласању y предстојећој скупштннц, с
тим да евентуалне неспоразуме реше арбитражом илп одлуком лица од заједничког поверењ а). Са оваквим споразумима акцшнари задржавају сва своја чланска
права, осим метода остваривања гласања. У англосаксонској пракси генерално ce
сматра да су ови споразуми ватвани, под претпоставком да су закљученп по општим правшшма уговорног права., с тим што ce y неким државама САД тражн
њихова ороченост на неки период од десет год1ша.4647^У француској судској праксц
показу je ce велнка резервисаност према овпм клаузулама, мада ce признаје да су у
пракси доста раширенн, док ce y швајцарском праву признаје њдхова валвдност с
позивом на слободу уговарања.48^У данском праву; им ce иризнаје валдцност са до46.

47.

Више: Јанковец, Начело равноправности акционара y акционарском друштву. Зборник
реферата са Саветовања на Копаонику, 1994,1 том, « р . 1047-1058; Слијепчевић, Комутативна правда и права акционара, исти Зборник, стр. 1073-1084.
Видн: Hamilton, нав. дело, стр. 195-198; Farrar. нав. дело, стр. 22-128.

ста рестрикција које произилазе из доктрине о пуномоћству.4849^ Ови споразуми не
могу бити регастровани y судском регастру и не могу ce истаћи према савесним
трећлм лшцша, будућп да их не морају знати (ово важи и за компанију ако јој споразум између свих нли некпх акционара није познат). Гласање супротно овом споразуму не чшш глас ништавим и одлЈтса ce не може побијати по овом основу. Такођс на основу овог уговора н ж о ce не бп могао нрнсилпти да гласа како ce уговором обавезао, али би могла постојати одгаворност за накнаду штете због повреде
ушвора (која je тешко доказива те je боље уговоритц уговорну казну)50).
У англосаксонској правној пракси, где су ce ови споразуми и развили највшле,
постоји вшле врста овнх спораз^ада: 1)споразуми између компаније и акционара, 2)
споразуми између свих акционаара, 3) cnopa3)Tvin између неких акционаара.
СпоразЈми између компаније и акционара je практично додатак уговору о
оснивању. Овај споразум може имати пшру основу него уговор о оснивању н може покривати спољна права н обавезе, с тпм да може обавезивати само уговараче.
Уколпко ce овај спораз)тм закључи између компаније u свих њених акционара онда je он савршено легитиман. Ипак, најчешће ce он закључује између колшаније и
већинских акдпонара, као д}торочни споразум, којим ce акдионари уговарачи обавезују да неће продаватн или куповати акције компаније без. сагласности управе
компаније н да ће гласати како je предвнђено y овом споразуму о неким питањима.
За узврат акционар(п) уговарач(и) добнја своје место y управном одбору и може
добити и др)та права.
Спораз}-ми пзмеђу свих акцнонара (унутар себе) најчешће су додатак оснивачком уговору п тичу ce посебно гласања y скупшпшп п учешћа y управи п гласању y одбору, продаји акцпја трећима п о околностима под којима може бити покренута добровољна лпквццадпја компандје. Сматра ce да ce овако ствара један
kvazi partnership. Споразум између неких акционара заснива ce на истпм принцпппма као и споразум између свих акццонара само што обухвата неке акдионаре и
често je основа за корпшћење права тзв. мањинскдх акционара.
Voting trusts.-Voting trust ce разликује од споразума акцШнара (shareholder voting agreement-pooling agreement) no томе што je право на акцијама (свим шш делом) пренето на трастија п акццје су регистроване на име трастија (trustée) y књизн акднонара коштннје, док код споразума акдионара онн остају титулари акција.
Ово може проузроковатн непријатностп за стварног акционара којп може изгубпти своја чланска права и не може бити способан да кошролшпе трастија. Voting
trusts редовно садржл прецизна права и дужности трастнја, мада проблем остаје
што он нема никаквог фпнансијског интереса y коотанијп иако може имати контролу над њом. Нека пптања око статуса трасгија често су отворена: може ли тра48. Oztek, La protection des actioneres externes dans les groupes de sociétés diriges par une société
holding. Lozana, 1982. стр. 103-105; Bouiilet-Cordonnier, нав. дело, стр. 111-166;
Cozian-\ iandier. нав. дело, стр. 311.
49. Ebeling—Gomard. нав. дело, стр. 114-115.
50. Тако и: Барбић и др.. Водич за Закон о трговачким друштвима, Загреб, 1997, стр. 196.

сти избрати себе за директора, може ли трасти доноснта одлуке о статусшш променама компаније, ирестанку или продаји битне имовине, може ли трасти продавати акције које држи y траспу. каква je одговорност трастија за “грешке y управљању” , колнке ће дивиденде трасти добити пре иеилате стварних акционара итд.?
Ипак, сва ова шхтања морају ce решити споразумом између акционара и трастија.
У улози трастија најчешће ce налази нека трасг компанија (инвестициона банка,
менаџмент комоаније и слично).
Неопозиви нуномоћник.-У англосаксонској пракси, право гласања може ce
остваривати и иреко тзв. неопозивог пунмоћника, који за разлику од трастија није
тшулар акција по којима je овлашћен да гласа.
Уговор о управл>ању.- Најзад, могуће je за саму компанију да делегара цела
или део овлашћења њеног менаџмента једном члану или спољњем лицу (најчешће
investment trust) на основу посебног уговора. Друга сличан механизам je нменовање једног водећег директора коме ce поверавају генерална овлашћења да управља
компанијом. Ово пак отвара проблем статуса осталих чланова борда дпректора н
посебно њихове одговорности. У сваком случају оба механизма ce разлнкују од делегадпје дела својих функцлја од борда директора нзвршшм дпректорнма шш
неком одбору где je ипак коначна власт остала бордул1)
Недозвољенн споразуми.- У континенталној и англосаксонској судској
пракси ce сматра да су недозвољенп споразЈтин акционара о продајп права гласа,
као н генералном одрицању права гласа (дозваљено бп било прнвремено и делимично и суспензија права гласа за одређено време), док ce y континевталној судској праксн сматра да су то још и споразуми о неопозивом цуномоћју^

14. Гаранције код продаје (преноеа) акција
Уопигге.- Може ce деснти да je стпцалац акцпје незадовољан стечешш акцијама због фннанснјске спт) ације акдионарског др)'штва, те ce поставља шггање дејства тзв. законских гаранција и уговорних гаранцнја y овом случају. Кад je о законским установама реч онда долазе y обзир њпх неколико. Прво, битна заблуда
(француска судска пракса je прихвата ако друшгво ннје y могућности да реалнзује
свој предмет шхловања). Др>то, превара (која може водитп шшггавостн утовора,
осим ако стицалац акција не прпхвати смањење цене, јер преферира остатц акционар). Треће, скривене мане (француски Касационн суд их прпхвата као основ за
раскид уговора ако друштво не може да наставп своју делатносг). Четврто, гаранција евикццје (која ce може под општим правшшма прихватити). Пето, опггећење
преко половине, игго ce не би могло прихватити, јер ce ова установа примењује са-512
51.
52.

Види: Farrar, нав. дело. стр. 122-128; Hainilton, нав. дело, стр. 198-202.
Види: Cozian-Viandier, нав. дело, стр. 311. Хрватски Закон о трговачким друштвима
додаје да je ништав уговор којим би ce акционар обавезао да глаеа ао упутима (или по
предлогу) управе или надзорног одбора. као н према упутима друштва или зависног
друштва (чл. 293. ст. 2.).

мо y законом ирописаним случајевима. Најзад, шесто, к.паузула гаранције иасиве
(губшиака).
Клаузула гаранције насиве.- Ако ce не купује актива предузећа (средства-нмовша) - fonds de commerce, чији саставнп део нису обавезе (пааша), купац нема
разлога за забринутост. Ако ce пак куповином акција купују чланска права y акционарском друштву, онда ce купује друпггво са активом и пасивом, те je иотребно да
ce нрп одређнвању цене акција води рачуна о паспви друштва, y најмању руку бар
познатој пасиви. Ако ce доцније открије већа паспва која je постојала и нре куповпне акција (што je често y слЈ-чају финасцјских дугова; нир. држава по основу потраживања пореза може да обавп контролу извршавања порескпх обавеза y једној
годашп, нир. y годпш! продаје акднја| y наредних трп годпне, што ако друштво није
плаћало пореске обавезе може воднти смањењу вредности тог друштва и његових
акцпја и то y односу на моменат продаје, или накнадне изгубљене парнице). Дакле, y свим овим случајевпма п другим сличним к^иац je преварен - платио je више y
односу на праву вредност акдпја y моменту куповине. Институти општег уговорног права не штпте довољно купца акција, те отуда идеја са клаузулом гаранције
пасиве (кла}вула рачЈиоводствене гарандије). Овом клауз)лом преносилац акдпја
гаравпује тачност биланса на ком je цена акција заснована и преузима обавезу да
накнади губнтке који не постоје y бплансу, али чије je порекло пре продаје акција.
У савременој пракси развило ce вшле ових клаузула: клаузуле гаранцпје stricto
sensu, клаузуле ревизије цене, клаузуле рентабилптета, клаузуле не гаранције паспве (код друштава лпца због неограничене одговорности чланова, свих или некпх). Ипак, срце ове клаузуле je управо гаранција иасиве друиггва, која покрпва
све д}тове друштва, односно непријављене д}тове нли непредвпђене дутове y мом е т у продаје акција.5'^

15. Комплетирање наше регулативе и креација компатибилне пракее
У овом тренутку стање наше регулативе и праксе y односу на неке од изложеннх пнсттута акционарства, који су његова абецеда, не може ce окарактерисати
задовољавајућим. Институти које je наше законодавство увело y наш иравнп живот тешко да ce може рећи да функционшлу п да већ попрнмају препознатљнва
правна обележја и профил: приндип одржања основног кагштала, забрана враћања улога, клаузула конкуренције, клаузула сукоба интереса, права мањинских акдионара, посебна правила за једночлано друпггво - једно физичко лш;е једно једночлано друштво, књига одлука за једночлано друиггво, одговорност оснивача за
штетно послупање при оснивању привредннх друштава (посебно акционарског),
извешгај о улозима y стварима и правима, правила о стицању сопствених акција и
повлачењу акција, конверзнја кредита y основни кашггал, забрана прекорачења 53
53.

О овој калузули и пракси францускпх судова y вези с њом: Cozian-Viandier, нав. дело.стр.
334-336.

унакрсног стицања акција и стварања друиггава кашггала без кашггала (систем водопада), забрана кружења нсгог оснивачког каиитала за симулацију постојања
оснивачког капнтала, накнадно улагање осшшачког капитала по прогеку две године од оснивања, извеиггаји управа о пословању, достава судском регистру бпланса пословања и извештаја уираве и ревизора о пословању, солндарна одговорност оснивача за уплату улога y друштво, стечена ирава акционара с прноритетним акцијама, спецпјална скупштша акдионара са акцијама без ирава гласа, кадуцирање акцнонара због неилаћања улога y друштво, пскључење права гласа y
скупштпнп плп уирави код сукоба интереса, доминаццја интереса друштва над интересом већпнског акционара, заштита поверилаца код смањења кашггала, заштита поверилаца код фузија друштава, право изласка из друштва y случају злоупочребе права већине и угрожавања ирава мањине по кашггалу, ликвццацпја друштава по предлогу мањннских акционара итд. Ове и многе друге установе за сада су
само део нашег законског миљеа, али не ц нашег правног живота. Много допста,
много правних установа већ дуго тражи нростор за своју егзистентност. Не може
ce градпти тржишна привреда са толиким степеном непримене креираних правних установа.
Додамо ли овом евидентну потребу доградње многпх наших правних установа y домену акционарства и прнватизације пре свега, где практична искуства показују да има различитих гледања, односно потребе пренсшггивања неких решења,
што за жнвот тпх установа није пожељно, онда je слпка допста суморна. У овој категорцји поменимо само неке најважније: постојање два констптутивна акта код
друштава капитала (п код друштва са ограниченом одговорношћу н код акционарског друштва), што отвара бројне правне проблеме односа два акта и реактуелизује шггање увођења система једног констшутивног акга; залагање акцпја као
обезбеђење дуга, што и онако малу масу акдпја још више удал>ава од фшансијског тржиигга; маргинализована yлога поверцлаца y доношењу одлука о привагазацнјц иривредних друштава п реактуелизовање шггања орочавања прЈшатизације
због отпора управа улози поверплаца и тпме и цриватшацији; права блвших акццонара (национализација) са ненсплаћеним акцнјама y следству приватпзацлје, те
могућности самог предузећа са познатим ранијим акционарима да донесе одлуку о
њнховом обештећењу y акцпјама тог предузећа y одсуству законског решења на
генералном плану (прнродна облигација); дозвољене и недозвољене клаузуле }'
аутономној сфери уговарања y поступку прпватпзације и акцлонарслЂа уопшге;
идентификација државног капитала y процесу нриватшације; промет акција из
приватизацпје са избегавањем законског права прече куповчнс; мера диспозитивних решења код функдионисања друштава кашпала са становишта ефикасностп
одлучЈшања, a y контексту злоупоаребе права већ1ше и утрожавања права акцнонарске мањше; недоволжа строгост норми код улагања yлога y стварима п праввма y друштво кашггала и недовољна овлашћења суда y вези с тпм; контроверзе
око обавезностп и необавезности дозволе Комисије за харгаје од вредности y вези
емисије акдлја; недовољна рестрнктивност законсшвх решења y погледу субјеката

који могу емитовати хартије од вредности на тржиште за јавно позајмљивање новца (обвезнице п комерццјалне записе посебно); нотреба дизања битних критеријума за котацију ефеката на законски нјшо; пуноважност еиоразума акционара о
гласању; пуноважност клаузуле о гаранцији паснве код продаје акцнја; незаштићеност статуса ималаца обвезнцца; неафирмисаност тзв. рестриктивних кредптних
клаузула осталпх поверилаца (не ималаца обвезница и комерцијалних записа) у
нашој пословној пракси п лутање судова око њихове дозвол>ености итд.
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Држава и афирмација акционарства и акционарске
својине код нас
Уводна разматрања
Неопходна je реконструкција и доградња нашег привредног и правног система из внше разлога. Први и најважнији разлог je тај да усмеравање нашег привредног система према тржшлној прпвреди п дејству веома строгнх законитости
тржишта наилази на низ препрека из сметњи y праксн. Многе превазпђене категорије, превазнђенп институти мишљења п схватања и руководећих људи y привредп који тако мпсле и тако ce понашају морају ce елиминисатн из нашег привредног и правног система. Вечити директорн предугзећа којц сматрају највећим
привредаим успехом позитивну нулу морај)густушгги место млађнм стручнијим и
способнијим људпма којих je све више y нашем друштву. Реликти админнстративног социјализма још постоје и дел>ју y нашој пракси и спречавају афирмацију
стручности п способности y нашем друштву. С друге стране, нарочито y области
радног права a п y областп управљања предузећем директори предузећа имају
огромна овлашћења која не би смели да имају y једној социјализованој тржишној
привреди уз веома слабу одговорност истих тнх директора за пословни неуспех.
Реализација привреде y томе погледу претходно претпоставља реализацију
државе која ce мора смањпти и стручно оспособити према захтевима тржшдне
привреде.
Др}ти веома значајан разлог за иромене тај што ce већ друже времена налазимо y добокој иривредној кризи која je ироузрокована великим бројем разноврсних

разлога н узрока. Укупна привредна нем адтш а из дана y дан заоштрава социјалне проблеме јер све вшле људн живи нспод социјалног минпмума и све већи број
људп способнп за рад не могу да ce запосле јер ce из дана y дан код нас смањује
број радних места )"место да ce иовећава. Једноставно нема довољно средстава за
развој и шпру инвестициону изградњу.
Интересантно je то да je код нас прокламована тржишна пршзреда као излазак из кризе још y привредној реформп пз 1965. године, од тада досада никако да ce
остваре претпоставке тржшине привреде. Не само да ce задржавају многн пнститути н категорије административног привредног система y пракси н законодавству
a којн су неспојиви са тржишном прпвредом, него ce често јављају u нове адмшшстративне п бпрократске сметње којнма ce спречава дејство законитости тржишне привреде.
Морамо такође нагласитп да je један од разлога привредннх проблема које сада пмамо a нисмо имали païuije везан за распад СФРЈ. Вшле од седамдесет годпна
je стварана и грађена комплементарност привредног система бивше Ј)тославије
која ce распала. Због тога на сасвнм другој основи и уз пуно поштовање реалности
треба код нас заокружити y нови систем привредне потенцијале и потребе са могућностнма.
Економска и финансијске блокаде ОУН п многах држава су нам нанеле велике штете y сваком погледу. Исто тако ратна разарања на подручју бцвше СФРЈ
створнла су нам огромну штету a кој> не можемо да надокнадимо сами без странога капитала. Страни кашггал нам je неопходан н радц решавања социјалних проблема u отварања нових раднпх места, радц модерннзације привредног снстема y
целшш и решавања многпх других проблема којп су ce нагомплалп годпнама.
Страног кашггала за сада нема нн приблджно онолпко колике су млшшалне потребе. Страш! капитал не жели да прихватп правну несугурност н полптичке п
ратне ризике. Томе y негативној мери много доирпноси не само страна болокада,
него често и потпуно неоправдано постојање унутрашње самоблокаде. Јављају ce
неки мнополи u пнтереси којп нису y складу са опнш ш прнвреднпм интереспма
наше земље. Странн кашггал не долазп веома често не само због тога што код нас
постојн висок степен правне несигурностн којц спречава долазак п тзв. "родљубпвог" страног капигала, тј. кашггала са којнм располаж}' нашн раднпцп y иностранству a који je знатан, него н због тога што потпуао неоправдано ce допушта
ретроактивно дејство наших проппса u на штету интереса страних )лагача.
Основни и највећн проблем je дакле, недостатак сопственог калитала п недолазак страног капптала y нашу прпвреду y оном обиму ii y оној дпнампцц која нам
je неопходна. Код нас je проблем са кашггалом још већи због тога, и то ствара по:
себно опасну сптуацнју код нас, да ce и ово постојеће стање y везп са кашггалом
корпстн и трошн крајње нерацнонално.
У правцу остварввања савремене тржшлне прпвреде уз активн)' стрЈлну
ф)'нкцију улоге државе ради решавања напред наведених проблема, неопходно je
акционарство и акцнонарска својина, као н процес приватизацпје који заједно тре-

ба да буду всома важни и истакнутп цижевн које треба да остваримо што пре. Акционарством и приватизацијом треба да привучемо атрактивни сграни капитал a
да иостојећи што боље н што ефикасније користимо.
Акционарство, акционарска својина и процес ириватизације треба нстовремено да задовоље потребе времена y којем жшшмо a то je време техничке револ)ције која захтева y циљу неопходности праћења нових техничких достигнућа y праксп да ce оствари концентрација кашггала. С друге стране, ова концентрација капитала свакодневно je изложена економској критици и оистаје само она која je неонходна, јер она мора бити истовремено коригована свакодневно деценлрализацијом
y оном обпму u на онај начин који стимулнше раднике да квалитетније и вшле раде и буду одговорнији на послу.
Значи, акционарство п приватпзацију имају израаито друштвене функдије y
овом тренутку y нашем др}тцтву. Акцонарском својином и акционарсгвом стимулишемо свакога да квалитетнпје и боље радн, да ce рационално поступа са иостојећим средствима, као и да сваки радник схвати да je y његовом интересу и y интересу њешве породице и лигше и колективне сигурности да стиче своја примања на
два начина: радом тј. зарадом као радвик п путем девиденде као акцнонар. Да би ce
остварило овакво друштвено прогресивно и корисно акционарство потребне су
многе н то корените промене y нашем прпвредном н правном систему.
Приватизацпја није п не сме код нас да буде сама себп цшв јер таква нам није
потребна. Прнватпзацијом желимо много вшде реда, контроле и одговорности,
хоћемо трајну стимулацнју за квалитетнијп и бољи рад ц за најрационалније корпшћење свпх постојећих привредних капацш'ета са којима располажемо.
У погледу пуне афирмације акцнонарства u акционарске својине и уз контролнсан u смшшвено спроведен процес приватпзације, држава има изузетно истакн}ту п незаменљиву улогу, алц псто тако и огромну одговорност. Државним законодавством последњих неколико година и понашањем државе y отклањању свих
ôapujepa y афирмацнји акдпонарсгва и акционарске својине и процеса ириватизадије не можемо битн задовољни јер уместо да отклања постојеће, држава често
ствара нове баријере уместо да афпрмише и стимулише ове друиггвене промене,
држава пх често дестимулише и стално враћа на почетну позицију. Много већи занос и заинтересованост за акционарство и приватизацију био je код нас пре неколшсо годнна него што je то сада. Држава мора схватити своју историјску улогу' и
одговорност y томе смислу u не сме доносити лоше законе и друге црописе и да
предузима мере и акције којима ce ствара незаинтересованост и дестимулишу ове
неопходне друштвене промене. Ретроактивном ревалоризацијсш створен je огроман број акција и.тзв. интерних и ексгерних деоница које практично не значе ништа, иако имају номиналну вредност и преко 80 мшшјарди ДЕМ. Н а помолу je још
једна дестимулација y погледу иромега акција и y поглед}' опорезовања ималаца
акција и онда када нема днвиденде.

Акционарство и акционарска својнна
Акционарство и акцлонарска cBojima су, као уосталом н акцлонарска друштва, творевина краја прошлог и почетка овога века. Јављају ce као повољни органлзацлоно-дравнл облици н инстшути којнма ce на веома рационалан начин може остварлхл концентрација и централлзацлја капитала a које су опет са своје
стране неотодне претпосгавке сталног праћења техничко-технолошке револуције. Ko не може да прати и примењује најсавременија научна и техничка достигнућа принуђен je да сгално заостаје y развоју п да иостаје неконкурентан на тржпшту. По јава акционарских др;уштава унутар акционарских друштава између радника и власника капптала јавља ce новн стручни и професпонални слој управљача
- менаџера којл професионално управљају акционарсклм др}тптвлма y циљу остварпвања што већег профита. С друге стране, y процес концентрацпје и централлзадије капитала може да ce укључн п релатнвно малд каплтал са којнма располажу раднлцл н они су y дослуху тада спшулисани и награђенл з‘Н}лар акционарског
друштва, као радницп примају нлату, a као акционари )'чесгв)’ј)' y деобп добити.
Код нас су ce првп проплсп о акционарским друштвима појавшш 1922. годане
доношењем Закона о акционарским дрЈтлтвима који ce једпнствено примењивао
на целој терпторији Кра.твевпне Ј)тославије.
У нашем позитнвном праву акционарска друштва су један од облика др)штава, a заједно са др^титвима са ограниченом одговорношћ)' чине тзв. др>тлтва капнтала. Њпхов раннји назив (Деоничка др)тптва) не представ.лва шпсакав др)ти квалитет, једино ce радн о другом имену.
Акдионарска својина je један од својинских облпка којл на основ)- наилк устава (фтославлје л Срблје) заједно са друпш својлнсклм обллцпма ужпва лсту правну заштшу. Поред акцлонарске својине п дндивлд) алне лрлватае својлне постојп
п за/^р)жна својша, a лзузетно место за)'злма п друцггвена л државна својпна. Пошто су државна п друштвена својлна често ош’ерећене проблемлма социјалне поллтике, то су својлнскл обл1пџ1 код којлх ce не пзражава до краја тржпшнл карактер прлвредног слстема, a често с)- л склонл блрократлзацпјл, тј. владавлнл бдрократлје над тлм облодлма својпне.
Акцлонарска својлна лзражава нлз предности и y односу на државну л друштвену својдну, алл лсто тако п y односу на лндлвлдуалну приватну својину. Бројнл су аргументл y прллог овлх тврдњл. Истаћл ћемо само два најважнија. Индлвлд}’ална прлватна CBojima je најчешће огранлчена л на основ)' ње ce често не може
остварлтл значајнлја концентрацлја каплтала a која je претпоставка технлчко-технолошког развоја. Др)тд арг^мент je везан за чдњенлцу да je пндлвлд}'ална
прлватна својина често "себлчна", "асоцлјална" која мора бптл ограшиавана актлма државне властл да бл блла y функцији укупног друштвеног развоја. Индпвлд}-ална прлватаа својлна ce најефлкаснлје може л мора корлговатл разуђенлм поресклм слсгемом л мерама л методпма стлмулацлје прлвредног развоја.

Државна својина y одређеном обиму мора постојати y сваком друпггву. То није спорно и то hiiko не негира. Међутпм, y области привреде, тј. y амбнјеЦу комерцпјално тржишних односа државна својина као равноиравна својина на тржишту
огггерећена социјалним и бирократским разлозима и ивтересима није никада никога усрећила. Бројни су прнмери из светске и наше нсторије да нза државне својнне која би требала да буде крајње рационална стоје најнерационалнији облици
рада п пословања и расипања. Због тога државна својина y нашој привреди y оној
мерп и y оном обиму која није y функцији као неопходан елеменат јавних интереса, мора бш'и приватизована. Слично je и са друштвеном својином y којој je највише злоЈиотреба, пљачки и кримш ала јер нико о њој не води рачуна и она ce систематски развлачн. Друштвена својина по својој правно-теоретско ј концепцији je веома хуман својински облик, само нажалост, y пракси ce макснмално злоупотребљава U није остварена ни прнближно довољна ц ефикасна контрола. Због тога и
таква својнна мора бпти приватпзована. Наглашавамо и подвлачимо да приватизацпја нпје сама по себп ци.љ п да je она y функцији што рацноналнијег и ефикаснијег коршдћења постојећих привредних могућности, али исто тако она треба да
буде основнн облпк прпвлачења страног капитала y нашу привреду коме ce код
нас мора гарантовати правна сигурност и могућност привредног просперитета.
Од свпх својпнскпх облпка некако je најсфпкаснцја и "најдруштвенија " акционарска својина јер ce помоћу ње ефикасно прикупља постојећи домаћи и страни
капитал, пренос права својине преносом акцпја не оптерећује нормално обављање
привредне делатности акционарског друштва a радници добијају додаши стимуланс не само да квалитетније п боље раде због веће плате, него и да акцнонарско
друштво што квалификованцјим и стручнијим менаџментом послује што боље и
остварује што већу добит. Многе землх света су своје проблеме и y сфери тзв. јавШ1х делатности решпле помоћу акционарске својине. Тако je поступљено и y области енергетнке, ПТТ и y железничком саобраћају, мегалургије, рударства, режима
вода итд. Акцпонарска својина je y великој мерц подр}гштвљени облик приватне
својине, тј. прпватне својине која je корпгована пшхресима других приватних власника и интересима акционарског др}титва и државе, дрзтптва једне земље y целини. Таква акционарска с в о јт а има равноправш! тржишни третман са својим др>’гам својннским облицима и онда када акције припадај}- држави. Државна својина
која je надређена тржишту и која није равноправни тржшлни својински облик, може да послужи само радп остваривања наджих интереса државе као носиоца највише власти y једном др)штву и ншттта више.

Приватизација
У неколико наврата и на различите начпне y федералним једшшцама
започиње процес приватизацпје код нас па je онда дошло до промене прописа и
новнх облика приватизације што je створило велику збрку y пракси нз које ce сада
можемо веома тешко извући без нових прописа и нових ширих акција о друштву.

Постојећи нроцес приватизације садржи веома дуте рокове и остварује ce y веома
малом обиму и без пзразитијег интереса за то. Постојећи процес нриватшацнје
није обухватио ни 1.000 привредних организација, по најновнјим iiponiiciiwa, a код
нас je преко 220.000 привредних организација. Зашто je то тако?
Циљеви приватизације ce нису мењали и они нису спорни. Већ смо нагласшш
да прописи треба да буду стимулативни y односу на нршиш страног кашггала алн
да омогуће најрационалније корншћење постојећег капитала и контролу над коришћењем тог кашггала. Ови циљеви ce међутим, нису остварилн y односу на наш
привредни систем y целини ни y миннмалном делу јер je држава низом
несмишљеннх мера н масом контрадиктроних орогшса десттхулисала акционарство, акционарску својину п приватшацлју y целини. Изузетно je велнк број интернпх деоница, интерних и сксгремних ц условних акција 1ггд. које не вреде ништа,
јер y прнвреди ц пракси још увек царује позитивна нула. Такве акдпје које ce не
могу продатп и уновчитп и које не довлаче најмање једном годишње дивиденду не
вреде ништа и не требају нпкоме. Ревалоризацпјом и веома наглим променама
пропнса ми смо y погледу афирмације акцнонарства н акцнонарске својине, па и
приватизацнје, y потпуности на почецима. Данас ce y иривреди нико не залаже за
акције, банке даље натурају акције да бн повећале камате кроз кредиге, банкама
не управљају акционарп него чиновници банке. За постојећи процес приватнзацпје првенствено су заинтересовани државни чиновницн и иензионери јер постојп
могућност да нешто бесилатно добнју a то су акције које немај)- тржшлн}' вредност
и које ce y одређеном временском периоду не могу нн продавати, које не стварају
по правилу, никоме диввденду a вероватно ће ускоро створпти пореске обавезе на
основ)' пореза на имовину. Радници су и даље много више заинтересованц да добиј) што већ): плачу, него за акције које им не доносе никакву зарад}. Постоји велика
иотенцијална опасност сукоба различитпх социјалних пвггереса y пред)зећима u то
интереса рандика са једне стране и пензнонера као акцнонара са др)те стране.
Приватизацијом не треба само да елиминшлемо заостатке друштвене својине,
него да y великој мери ограничимо и сузимо државн): својинј' која ce неконтролисано и без икаквих оправданих разлога за то, код нас последњих неколпко година
веома проширила. Уместо те државне својине треба афнрмисати акционарску
својцн)' којом ce лакхпе и боље и y тим областима и сферама може иривући страни
кашггал.
Схватања да y првој етапн треба да ce приватизује прпвреда и да тек онда долази на ред приватизација банака које претходно ripe6a саниратн, не можемо да
прихватпмо, јер нема реконструкције привредног система без истовремене репрод) кцпје банкарског система. Ово ce не може одвајати н то представ.жа велик\' ме-.
тафизичку опасност да од ефикасније тржшпнс иривреде код нас не б\де ншпта.
Треба xiiTHO увести ревизорску службу код нас y државшш и друштвеним
предузећима п банкама да би ce спречпло даље раишање државне и др)титвене
својине. Ta ревизорска сл)жба мора бнтн y потпуности потчпњена захтевима врхунске сг1р) чнос1Л1 и непристрасности. Ако 1 'ак.в)' ревизорску службу не органшу-

јемо ми, организоваће je наши страни пословни партнери јер им je изузетно сгало
ц изузетно им je важно са ким послују. Изгледа да до такве ревизорске сл)жбе
ускоро нећемо доћи јер тада корпсници државних и друштвених средстава морају
да цолаж)' јавнн рачун о своме пословању. Уместо црних фондова y нашем спорту
y привреди би ce иојавила веома корисна и знача јна инвестициона средства.

Закључна разматрања
Држава мора више да учини на афирмацији акционарства и акдионарске својине и процеса приватизације него што je до сада учинила. Овим процесима ретроактивним ревалоризацијама и регроактпвном нрименом прописа држава je нанела
много више штете, неш користн. Увођењем гзв. бесплатног радничког акционарства није остварен онај др)штвенн цљг> и ефекат јер je једносгавно створено велико неповерење )' акције и било какв)' њихов)’ вредност. Страним улагањем да ce
образује и да иочне нормално да функциошдле зржшпте акцпја, вредност акција
je y пракси далеко испод њених нормалних вредности. Илегално спроведена ирпватизацпја )' ратним прпликама и екстремним и унутрашњим блокадама веома ce
тешко може елпминисати. Као п код динарске и девизне штедње, тако и код акција због пропуста н грешака државе створено je y животу и праксп впсоко неповерење y државу које треба отклонши да би ce могли остваривати онп циљеви II
ефектн којп ce штедњом u акццјама морају остваривати )' савременој организованој тржишној привреди.

Др Ивица Јанковец,
Професор ПравноГ факултета y Крагујевцу и
Правни саветник “Енергопројект Холдинга” а.д., Београд

Начело јавности рада акционарског друштва
Уводне напомене
За рад и резултате пословања акционарског друштва заинтересовани су и акционари, п запосленл y друштву, н повериоци друштва. Њихови интереси су
првенствено материјалне природе. Акцнонари друштва су заинтересовани за рад
друштва због тога шго су y друштво уложшш кадитал којп ће им пропастп ако
друштво буде лоше пословало. A ако друштво добро послује, део добити друштва биће подељ>ен акционарима као дивиденда. Поред тога, вредност њихових
акција на тржшпту ће пораста. Запосленп y друштву су заинтересовани за рад
друштва јер од успешности друштва завнси њихова плата, п y крајњој лпнпји
запослење y друштву. Повериоци су заннтересованн за рад друштва зато што ако
друштво лоше послује можда неће успети да наплате своја потраживања.
У поступку својннске трансформацпје друштвених предузећа п предузећа са
мешовитим капиталом, правилно обавештавање запослених о имовпнн и
пословним резултатима прецрећа може бити од огромног значаја за то како ће
они прихватити приватизацију друштвеног капптала.
Право мора да уважава ове интересе, и због тога je рад акционарског др}гштва y начел}' јаван. Јавност рада акцнонарског друштва уређена je посебним законск 1ш нормама, које ce знатно разликују од HopNüi којима je Ј ређена јавност рада
другнх облика ириврсдних друштава.
У Закону о предузећима ово je начело изражено y члану 87., који одређује да
ce начин остваривања јавности рада органа пред^ зећа )тређује сгатутом и друпш

оиштим актом предузећа. Мсђутим, јавност рада органа предузећа je само један
аспект јавности рада и пословања предузећа. Постоје и друга аспекти, који ce не
одражавају кроз рад органа предузећа.
По природи својих функцпја, најпотпунијим подацима о раду и пословању акционарског друштва располажу управни одбор и днректор. Због тога ће ce
разматрања y даљем тексту углавном бавити односом управног одбора н директора акционарског друштва на једној страни, и акционара, запослених y друштву
н повернлаца друштва на другој страии y вези са јавношћу рада друштва.
Већ на почетку разматрања треба нагласити да јавност рада акционарског
друштва не може битп неограничена. Др)гцтво, као заједница интереса, има своје
посебне интересе, који понекад могу бнти супротни интересима поједине од
наведених интересних структура. У заједничком интересу свих интересних структура, друшгву треба признати одређену “интиму”. Поставља ce зато питање где
су границе тих заједничкнх пнтереса?

Јавност рада друштва y односу према акционарима
Акционари су власнпцп акцнонарског друштва. И з те околностп произлази
да акционарима треба обезбедити могућност ЈЂИда y рад ц пословање акционарског друштва. У том смислу je начело јавностн рада акционарског друштва сопditio sine qua non права акционара да учествује y гласању на скупштинн друштва.1*)Јер, само ce од добро и потпуно обавепггеног човека може очекивати да ће
доноснтп исправне одлуке. Осим тога, за све акдионаре, како за оне који поседују
акцпје са правом гласа, тако и за оне којп поседуј}- акције које не дају право гласа
y скупштинп друштва, информашце о раду и пословању друштва од значаја су да
би ce одлучили да лп ће осгати акдпонарп шш ће отуђпти акције.
Упоредно-правни преглед показ)је да постоје апсол)тни (неограничени) и
ограничени концепт права акдионара на обавештавање. Апсолутно право постојп ако акционар y бпло ком трен}тк)7може да затражи обавештења о иодацима
који га интересују. Огранпчено право постојц кад акционар има ираво да тражл
обавештења само y вези са пптањнма која су на дневном реду скупштине акционарског друштва, да би ce могао определнги како ће гласати на скупштшш.
У члану 86. став 1. Закона о предузећпма прихваћен je неограниченн концепт
права акдионара на обавештавање. Одређено je да ce акционари обавештавају о
раду предузећа и раду органа предузећа, о њешвим рачуноводственнм исказима,
као и о извештајнма управе о пословању. Према ставу 2. истог члана, акционар
цма право да прегледа пословне књиге н документа друштва и да оргашша
одређеним статутом ипсмено поставља пнтања о управљању друштвом, на која
они морају писмено одговорити. Ова ce права акдионара н начин њиховог ост1.

Ripert, G., “Traité élémentaire de droit commercialT, tome 1, par Rene Roblot. Paris, 1986, №
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варења ближе уређују статутом друштва. На пример, статутом може бити
одређено да акцпонар има право да преглсда пословне књиге друштва само y
одређене дане пли y одређено време радним данима. Неограничсно право акционара да прегледају пословне књиге друштва, нарочито ако акцлонара пма више,
могло би паралисати рад стручних служби друштва.23^ Или, статутом друштва
може бити одређено да акдионар има ираво да захтева да му друштво на његов
трошак пошаље фотокоиије одређених иснрава. Према француском праву, ако
друиггво не постучш по таквом захтеву акционара, предвиђена je новчана казнаФ
Право увида y пословне књигс и документа друштва акционар може остваривати и преко пуномоћника пли преко лица које je овластпо да га заступа на
седнпци скупштине акцнонара.
То су сваковремена права акционара. A посебно je y члану 252. став 4. Закона
о иредузећима одређено да акцнонар, најмање осам дана пре одржавања скупштнне, може поставнти писмено пптање y везн са дневним редом, на које je управа
акционарског друштва д}жна ппсмено одговорнти, y складу са пословником о
раду скупиггане. На прлмер, ако на скупштини треба усвојитн годишњн обрачун
друштва, акционар може поставити питања y вези са обрачуном. Закон не предвиђа да пптање управи може поставитп само акционар којц поседује одређени
мпнимални број акција.45^ То не би смело бптн одређено ш статутом друштва,
попгго би представљало ограничавање законског права акцпонара на
обавештавање.
Да лп je >ирава друштва дужна да да тражено обавештење?
Управа др)тлтва ннје дужна да пр)жи акционару тражено обавештење ако ce
оно односн на податке којн представљају пословну тајну друштваУ'' У вези с тпм
треба имати y виду да ce о томе који подаци представљају дословну тајн) др) штва
решава не само општим актом друштва, него и одлјком управе др)тиггва (Закон о
предузећима, члан 90. став 1.). Значп да управа друштва може донети ad hoc одлуку да подацп о којима акционар тражи обавепггење представљају пословну
тајну’ друштва. Али, и y погледу података који не представљају пословну тајну
друштва, акдионар не сме злоупотребљавати своје право на информисање. Представљало би злоупоребу црава на обавештавање ако би акцпонар захтевао од управе друштва да му саопшти одређене податке о раду и пословању др}иггва уколико би због њиховог саопштавања могла за друштво наступитн већа ште га него
што би била корист коју бп акдионар посгигао ако бп му били саолштени ти подаци.
2.
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За сваку тачку дневног реда о којој скулштина одлучује, акционарима ce
достављају или стављају на увид предлози одлука (Закон о предузећима, члан
252. став 2.). Требало би да сваки предлог одлуке прати одговарајуће образложење са потребним информацијама.
Какву заштиту ужива акционар који није прлмло одговор управе друштва на
гштање које je поставио, или који сматра да одговор нлје тачан или потпун?
Већлнскл акционар или акционари Moiy y таквом случају опозватн чланове
управног одбора. Али, какав je положај мањинских акционара, који могу скупштцни друштва поднетл предлог за опозив чланова управног одбора, али чији
предлог можда неће бити уевојен?
Члан 86. став 4. Закона о предузећнма одређује да ако орган одређен статутом друштва не омогући акционару остваривање права на обавешгавање, заинтересовани акдионар може поднети захтев суду за остварлвање тог права.
Међутпм, Закон не говорл о томе какву одлуку суд може донети.
Суд може, ако акцпонар поднесе образложенн захтев, донети одлуку да
обавештење које je управа друштва дала акднонару није потиуно, или чак, ако су
суду поднети одговарајући доказн, да нлје тачно. Односно, ако управа друштва
ннје дала ннкакво обавештење, суд јој може наложитн да постуии по захтеву акццонара. Међутим, суд не може донетп одлуку која би представљала замену за
обавештење. То пз разлога што тужнлац, па нп суд, не располажу иодацима о
свим потребним чињенлцама за доношење такве одл}"ке.
У члану 440. став 1. тачка 7. Закона о предузећима одређено je да уск
раћлвање давања траженог обавештења пли одговора, ллл давање неистинлтах
обавештења, представља прекршај. Саме одлуке које je донела скупштина акцдонара нлсу према нашем праву (за разлику од, на пример, француског права)
због тога неважеће. У неким страним правима (француском, немачком) непоштовање права акцлонара на обавештавање санкционлсано je као крлвично дело.
Врло интересантне одредбе о овлм питањима садржао je југословенски Трговачкл закон из 1937. годлне. Према §§ 278-280. тог закона, кад на седнлцл скупштине акцпонара нлје дато тражено обавештење, илл кад који од присутних
акцлонара пзјави да дато обавештење није задовољавајуће, скупштина може
донетп одлуку алп ce та одлука не може лзвршити ако тако захтевају акционарл
којп расиолажу са најмање десетином основног капигала. После тога, y року од
15 дана, и та мањина акцлонара л друштво могу захтеватп да лредседник суда y
чпји je реглстар друштво уписано образује веће. Веће ce састојл од једног судије
кога лменује лредседнлк суда, вишег државног зужлоца л трл стручњака које с
обзиром на предмет лословања друштва лоставља привредна комора. Веће може
одлучити да дато обавешгење нлје одговарајуће, п тада онај коме je постављено
плтање мора без одлагања датл тражено обавештење. Ако веће одлучи да je
обавештење задовољавајуће, односно да je оправдано ускраћено, мањина која je
захтевала обуставу лзвршења одлуке скуишглне солидарно одговара друштву за
прлчлњену штету. Веће одлучује ло правлллма ванларнлчног поступка.

Енглеско право предвиђа да мањински акционари имају право да захтевају да
ce ликвидира акционарско друштво, ако већински акционари на груб начнн
вређају њихово право на обавештавање.6'1
Јавност рада друштва y односу према акционарима састоји ce п y нраву акционара који имају илн представљају најмање десетину основног капитала
друштва, или стадутом одређенл мањи део, да захтевају да последње годишње
рачуноводствене исказе или инвестпциону одлуку нз последње две године испита
вештак. Ако скупштина друштва одбије предлог плп не донесе одлуку y року од
60 дана од дана подношења предлога скупштинн, вештака ће, на њихов захтев,
одредити суд (Закон о предузећима, члан 81.). Кад прими извештај вештака, скупштина акционара може преисшггати свој став што ce тиче односа према управп друштва.
Према енглеском праву, на захтев најмање 200 акционара или акционара
којп поседују најмање десетину акцпја, Миннстарство трговнне може пменоватп
вештака који ће исшггати пословање друштваА Министарство може од тих акцнонара затражити обезбеђење да ће трошкови вештачења бити накнађенп, уколико ce покаже да je захтев био неоправдан. Минвстарство може и по својој
инндијативи именовати вештака ако друштво не пружа акционарима све оне информаццје које онн разумно могу очекиватп. Инспектор може испптатп
пословање не само друиггва y питању, него п зависнпх друштава шш матичног
друштва, кад ce радп о групацији предузећа. Д јжност je вештака да пружи могућност члановима ^ираве друштва да ce изјасне о околностпма које им ce
стављају на терет. Сваки акционар има право да захтева да му Министарство
доставн копнју извештаја вештака.
Акдионар има право да прегледа записннке са седница скупштине друштва,
на начин утврђен пословником о раду скупштнне (Закон о предузећпма, члан
255. став 5). У том смислу je y § 282. југословенског Трговачког закона из 1937. годнне бнло прецизирано да ће записник са седнице акцпонарског др>тптва битп најкасније трећи радни дан после седнпце стављен на увпд акднонарима y просторпјама друштва. Сваки акдионар je имао право захтеватн да му ce y року од осам
дана о његовом трошку преиоручешш пнсмом достави потпун или делимичан
оверен преппс записннка.
Према француском праву, свакл акционар може y свако доба затражитп да
му ce ставе на увид записници са трп последње годишње скупштине акцнонара, са
списковнма присутних акционара. Он може прегледати пли затражити да му ce
пошалу годншњп обрач) ни. пзвештај о иословању, пзвештаји ревизора, оверени
укупнп пзнос псплаћених зарада за десет илн петнаест (ако друштво има вшпе од
200 запослених) најбоље плаћених запослешк y друштву, као п списак акционара.8^ Тај списак мора да садржи листу акционара којц посед} ју акције на име п
6.
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листу акционара који поседују акцнје на доносиоца, који су своје акције депоновали y друштву. Сврха таквог сниска je да олакша повезивање акцпонара ради
заједничког гласања на скупштини друштва.
У погледу ових питања управа друштва (управни одбор и дпректор) може ce
наћи y врло деликатној сшуацијн y односу према акционарима. Она према одредби члана 268. Закона о предузећима мора вршнти своје функције y ннтересу
друштва, a не појединих акционара, чак и кад су пнтању већински акдионари.
Зато управа друштва мора ускратитн давање обавештења чак и већинском акционар}', уколико je то неопходно за заштиту интереса друштва или јавног лнтереса.8
910^ Тако, управа мора бнти врло опрезна прнликом објављивања иодатака о
резултатпма пословања друштва који могу утицати на кретање цене акција
друштва на тржшшу, нарочито ако има основаних разлога да верује да ће ce резултатп побољшати.
У енглеској судској пракси ce сматра да уирава друштва има фидуцијарне
дужности према друштву, a не ирема поједншш акдионарима.|0)
Југословенски Трговачки закон из 1937. године je y § 277. став 2. y том погледу одређпвао да ce тражено обавештење може ускрагити уколико je интерес
друштва плн јавнн интерес важнијп од интереса акцнонара да добије одговор. A y
§ 334. истог Закона било je одређено да извештај управе скупштини друштва мора одговарати начелима савесног полагања рачуна, уколико важан интерес
дрзчитва или важан јавни пнтерес не би захтевао да ce нешто не прикаже.
Већински акдионарп којп нис}гдобили тражени одговор од управе друштва,
или који ннс}гзадовољни добијеннм одговором, могу опозвати чланове управног
одбора које je изабрала ск)’пшт 1ша (не и представнике запослених y одбору).
Али, ако je управа друштва поступала y интересу друштва, требало би сматрати
да за опозив није постојао основани разлог. Према одредби члана 263. став 2. Закона о предузећима, опозвани чланови управног одбора би y таквом случају ималп право на накнаду штете.
И y односу према акционарима, члановп управе акциона јхког друштва морају да чувају пословну тајн}’ друиггва. Управа друштва обавештава акционаре о
томе које исправе и подаци представљају пословву' тајну (Закон о предузећима,
члан 90. став 3.). Као пословна тајна не могу ce утврдити исправе и подади који су
по закону јавни или псправе н подаци о кршењу закона, добрих пословних обпчаја и начела пословног морала (став 2. истог члана).
Посебно y погледу овог питања треба имати y впду да акцпонар може бити
заинтересован да сазна податке којв представљају пословну тајну друштва из
конкурентскнх разлога. Таква опасност нарочито постоји ако je једно лице
мањпнски акдионар y једном акционарском друштву, и нстовремено власник
8.
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неког другог иредузећа. Може ce десити да једно лице прибави једну или неколнко акција акцнонарског друштва само ради тога да би као акционар могло прибавити одређене податке о иословању друиггва.
Према француском праву, иста права y погледу обавештавања о раду и
пословању акционарског друштва, као и акционари, имају имаоци псцрава које
одговарају наишм комерцијалшш записима (certificats d ’investissement)}^ Јер, п
они су уложили, макар иривремено, средства y друштао.

Јавност рада друштва y односу према запосленима
Статутом акднонарског др)тптва мора бити одређено како ће управа друштва обавештавати запослене о раду п пословању друштва. То могу бити новине
друштва, y оним друштвима која имају своје новнне, или повременп билтенп.
Члан 89. Закона о предузећдма одређује да ce статутом одређује п то о којпм ce
питањима обавештавају запосленн, a нарочито о развојним плановпма друштва
и њиховом утнцају на економски и социјални положај запослених, кретању и
променама зарада, заштити и безбедности на раду п мерама за побољшање услова рада, расподели добити, статусним променама, промени облика предузећа и
осннвању нових предузећа.
У друштвима y којима постоји савет запосленпх, тај орган има право да од управе захтева ннформације о питањима која ce односе на права запосленпх по основу рада. О свом ставу о тим питањима савет запослених обавештава управу
друштва. Управа друштва дужна je да обавеста савет запосленпх о разлозпма неприхватања његовог мшшвења (Закон о предузећнма, члан 85. став 3.).
У Француској управа предузећа обавештава савет предузећа, који сачињавају представниди запослених, о плановпма увођења нове технологаје што може
пмати последпца на заиослене, на струклуру, награђивање илп услове рада запослених. Савет може дати мпшљење о тим плановима.1112'*Свака трп месеца Јлрава
предузећа обавештава савет о пзвршавању производнлх програма, о фпнансијском положај)' предузећа п о ситуацијп y поглед)' радних односа y пред}'зећу.
Саведу ce доставља и годишњи извештај о раду п пословању предузећа. Савет
може о трошку предузећа ангажоватл стручно лиде које ће цсгштати годпшњп
обрачун предузећа. У предузећима са впше од 300 запосленпх, савет може
затражити од стручног лица мишљење о значајнијим плановима о којнма )Т1рава
предузећа тражп став од савета. Управа цредузећа дужна je да материјале који су
припремљени за скупштину друштва достави пре одржавање седнице скупштине
члановима савета предузећа, и то на исти начлн п y пстпм роковима који важе за
акционаре. ; У пракси, таквп ce материјали шаљу савету месец дана пре него ак11.
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ционарима, да би савет о њима могао заузети став, обавестити о свом ставу унраву друштва, a управа друштва акдионаре.
Треба имати y виду да иредставници заиослених улазе y управни и надзорни
одбор друштва, ако ce ти органи формирају y друштву (Закон о предузећдма,
члан 83.). Статутом друштва би требало уредити како ти представннцп
обавештавају запослене о раду тих органа. У том погледу могу ce мутатис
мушандис ирименитп правила која важе за заступањс акцибнара (Закон о
предузећпма, члан 253. став 3.). Представници запослених y управном и надзорном одбору друштва дужни су да y свом обраћању запосленима чувају пословну
тајну друштва.

Јавност рада друштва према повериоцима и трећимлицима
Акдионарском друштву (алн не само акционарском друштву) често je y интересу да свој материјално-финансијскн положај прикаже пред повериоцпма и
трећдм лидима као повољннји него што стварно јесте. Око на тај начин желп да
побољша свој углед на тржишту. Мада ce такво понашање може разуметн, треба
га ставнтн под контролу. Зато je прописпма предвиђен чигав низ начина како ce
поверпоцп и трећа лица могу обавестити о раду и пословању акцпонарског
друштва, уколико пх то интересује.
Друштво доставља Народној банци Југославије - Заводу за обрачун и
плаћање свој полугодншњп и годишњи обрачун. Завод je дужан да заинтересованом правном лнц}' пли физпчком лииу омогући добпјање копије делова или целих рачуноводствених извештаја и извештаја о пословању друштва (Закон о
рачуноводству, “Сл. лнст СРГ’ број 46/96, чл.68. и 69).
Завод на захтев заинтересованог лпца даје податке о бонитету учесника y
платном промету, значи и акцнонарских друштава (Закон о илатном промету,
“Сл. лист СРГ’ број 24/98, члан 37.). Трећа лпца ce из тих података могу обавестптп да лн je друштво ликвидно.
Акдионарско друштво доставља суду који води регистар изводе из рачуноводствених исказа, пзвештаја управе и извештаја ревизора. Повериоци предузећа
н трећа лица имају право увида y та акта (Закон о предузећима, члан 88. ст. 1. и 3.).
Према § 335. став 2. јутословенског Трговачког закона из 1937. године, трећим
лицима могао je регистарски суд дозволити прегледање годишњих обрачуна
друштва ако учпне вероватним свој правни интерес за то.
Повериоци предузећа чнја потражнвања износе најмање десетину основног
кадитала друштва могу тражити да пословање друштва испита вештак. У том погледу они, y основи, имају исти положај као мањински акционарц (Закон о
преДузећима, члан 81.). Према енглеском праву, Министарство трговине ће им-13
13. Hamel, Lagarde, Jauffret, нав. дело. № 691. стр.465.

еновати вештака који ће испитати пословање акцнонарског друштва ако постоји
q m a да друшгво води послове са намером да превари своје повериоце.14-*
У условима тржишне привреде п капитал-односа, подаци о раду и пословању
акционарских друштава су неопходни и за доношење одлуке о улагању капитала
y обављање прнвредних актнвности.
Прва директива Европске економске заједнице од 9.маргга 1968. године (Of
ficial journal NO. L. 065) одређује да je друштво дужно да објави биланс стања и
биланс успеха за сваку пословну годину. Дужно je да објави и податке о лицима
која су потврдила биланс (члан 1. тачка ф.). Државе чланице морају предвидети
одговарајуће казне због необјављивања биланса.
Алп, и y односима према повериоцпма и трећим лшџша друштво има право
да ч)Ђа подагке чнје објављивање може нансти штету интереспма др)иггва, a
нарочито иодатке који представљају пословну тајну.

Закључне напомене
Јавност рада акционарског друштва одвија ce y пракси под утацајем више интереса: интереса акцпонара, цнтереса запосленнх y друштву, ннтереса поверилаца друштва и трећих лида, да сазнају податке о раду н пословању друштва, д пнтереса самог друштва да сачува као тајне такве податке. У том погледу интересп
акционара, мада су онн власници друштва, могу бнти супротни интересима
друштва, интереси запослених y друпггву могу бнтд супротнц ннтересима акционара, интереси поверилаца woiyTбнти супротнп интересима друштва u акционара
итд. И y оквпру сваке од ове три интересне структуре могу постојатн различпти
интереси. Тако, интереси мањинских акднонара могу бпта друкчији од интереса
већинских акионара.
Централно место y тим односдма заузима управа друштва и њене одлуке о
томе шта о раду ц пословању друштва не треба објавнти. Ако нпје y том погледу
довољно пажљнва, може друштву одговарати за штету. Алн, прп томе треба
иматн мере. Ако управа објављује само минималне податке о раду u пословању
друштва, длп нетачне податке, то на тржишту, међу акднонарима п запослешша
y др)И1тву може имати за последицу слабљење поверења y друштво.
Где треба повући границу, не може ce одредпти на општи начин. То зависи
од конкретнпх околности y вези са свакнм акционарским друштвом. Према указаној потреби, ту гранпду треба с времена на време помератп y једном шш y
др}том правцу. Али, три начелне напомене су ипак могуће.
Прво, y везн са начелом јавности рада друштва удрава др)'штва треба да штити пнтересе друштва. И то интересе друштва као спнтез)- пнтереса акционара,
запослених )' др) штву, повернлаца друштва и трећих лица. Она треба да ускрати
да flâ обавештење о рад}- н пословању друштва, чак п кад тражени подаци не
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представљају пословну тајну друштва, ако оцени да интереси друштва претежу
над интересима оног ko je тражио обавештење.
Друго, статутом илн другим општим актом друштва треба одредити ко
(логично би било да то буде директор) и под којим условнма (на пример, по одобрењу управног одбора) може саопштавати податке који представљају пословну
тајну друштва, ако ce покаже да je то y интересу друштва.
Треће, приликом објављивања података о раду и пословању друштва, управа
друштва не сме да врши дискриминацију y оквиру исте интересне структуре. Управа не мора да пружи поверноцима друштва све оне информације које je дала
акционарима, али не сме да мањинским акционарима ускрати обавештење о
оним подацима о којима je обавестила већпнске акдионаре.

Проф. дрЛуција Сиировић-Јовановић,
Економски факултет, БеоГрад

Предузетник (трговац - појединац) према Закону о
предузећима
Предузетник, који je предвиђен као субјект привређпвања y нашем Закону о
предузећима, y упоредном праву je познат под називом трговац - појединац.
Предузешик je y нашем праву физичко лице, као и трговац-појединац, који ce
бави бројним привредним активностнма чији je крајњн цпљ стидање добити. Закон о предузећима га појмовно одређује као физичко лице које обавља делатност
ради стицања доб1гш, a под делатношћу подразумева производњу, промет п вршења услута на тржишту.
Појава предузетника u предузетшшп'ва y економској теорпји везује ce за период нојаве иосредника између произвођача и потрошача коме посредник пр\жа
разноврсне услуте трећим лпцима на 1 ржнипу y циљу стицања зараде. У економској на}и;и ce сматра да je за таква лица први пут употребљен израд нред)'зетнпк од
стране Cantilioiia1-'.
Предузетник ) нашем праву п предузетник y економској теорнји нис}^ цдентични појмови, док предузетник и трговац-поједшац то јесу.
У економској на)ци пред)зе'ШИКОм ce сматра како фнзичко лице тако н правно лице па ce физичко лице назвва предузетником, a правно лице корпорапшшш
предЈзетником. Подела je извршена с обзцром на чпњензшу ko ce бави иред^зетничким активностима.
Мр Славица Миливојевић "Суштина и значај предузетништва y савременој привреди",
Економски факултет. 1993., стр. 10.

У правној теорији нредузстник je трговац-појединац који ce не бави cawo трговачким пословима y правом значењу те речи, већ je то и банкар, индусГтријалац,
посредник, којн су трговцн на исги начнн као и трговацЧ Предузетннк y нашсм
праву и трговац поједшац y упоредном праву јесу физичка лица која имају статус
пошуног трговца. Њих не треба поиетоветн са малим трговцем Ч Мали трговац
обавља мањи обим трговачких послова, не води трговачке послове на трговачки
начин, не уписује ce y судски регистар, није овлашћен да даје прокуру итд.
Изрази предузетничке активностп и трговачкп послови покривају различиту
садржину. Узгред, ирвпма ce бави економска наука, a друтима правна наука.
ПредЈзетничке актнвности обухватају различите функције везане за уирављање, одлучивање, планирање, ирпкупљање информација, координацију, сношење ризика. У почетној фазн ове функлије je обављао власник. Касније ce власничка функцпја н функција управљања раздвајају с тим што једним делом управљачку функцију врпш н власник да би y последњој фази дошло до појаве "чистих предузетнвка" данас иознатнх под називом "менаџерп".
Трговачки послови с обзиром на субјективнц систем одређивања појма трговца, јесу сви онп послови којима ce трговац бави y своје име и на свој ризик (рачун)
y
стицања добитп234567^ док су према објективном сисгему одређивања појма зрговца трговачкн послови они послови који су по својој природи трговачкн независно од тога ko ce њнма бави. За субјективни систем одређввања појма трговца каже ce да je то закон трговаца, a за објективни систем одређивања појма трговца, да
je то закон трговпне'''-1. Данас je y многпм правима прихваћен мегповитн систем, па
ова подела губп на значају.
У контнненталном прав)’ познате су две категорпје трговаца као физичких
лпца: трговац - иојединац (le commercant individu) и ималац радње (le fonds de com mmerce)6j. Р азл ж а између ових лпца огледа ce y обиму трговачког пословања, y
начину вођења трговачких послова, y одговорностп, y подлегањ)' различјггим пореским прописнма, y упису y различите регастре нтд.
Да би једно физичко лице стекло својство предузепшка, односно трговца појединца, оно мора предходно да испуни одређене услове који ce тичу његове личности. Пре свега то лице мора бнтн пунолетно и мора имати пословну снособност.
Са друте стране не смеју да постоје ни ограничавајући фактори y погледу обављања прнвредне делатности, тј. обављања чрговачкпх послова као што су: осуђивања лица за нека крпвична дела или прчвредне преступе или статд с који му онемогућава да ce бави привредним, односно трговат1кпм иословимаД Осим п)-нолет2.
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ства и пословне способности, иако многа законодавства то изричито нс захтевају,
предузетник, односно трговац - појединац, привредну делатност, односно трговачке послове, мора обављати y своје име u за свој рачун као своје редовно заннмање
y виду ирофесије и y циљу стпцања зараде односно добити.
У упоредном праву поставља ce и шггање режима за удате жене које ce желе
да баве трговачким пословима y својству трговца-појединца. Једно време удата
жена није могла нмати својсгво трговца-појединца. Разлози су лежали )' економској сферн. Данас je например, y Француској, Законом пз 1985. (Л. 23 дец. 1985)
установљена једнакост између мужа н жене y погледу стицања статуса трговца појединда н ангажовања добара y трговачке сврхе. Супр)жнцци нмају равноиравни
третман. Ош 1 пмају две солуције: шш да изврше поделу заједничке имовше u да
свако од њих ангажује своја средства y трговачке сврхе н да њима одговара нли да
задрже заједницу добара и да свако од њих иста може ангажовати y циљу обављања трговачкнх послова као стварн y личној својини п да њима одговара за преузете
обавезе8^.
У нашем праву одредбн о овом питању нема, али ce аналогно решењима y
упоредном праву може пзвзћи закл^чак да je заједаичка тековш а објекат одговорноста, ако пре стицања својства пред}зетника, бгшо једног било др>тог супр)жнш<.а, наје извршено разграничење заједнпчке имовине.
На нашем подручју пре Др)тог светског рата y Кралзевини Ј)тословаији, бпле
су познате две врсте физичких лица које су ce могле бавити трговачкдм пословима: трговац, који ce још назпвао н обртником, п оснивач радње, по угледу на решења y континенталном праву. Правни сгатус трговца био je регулдсан Трговачким
законом9\ док je правни craiy:c нмаоца радње бпо регулпсан Законом о радњама101-. Тршвцем ce сматрало оно лице које y вццу прпвредног занпмања, y своје
пме н на своју одговорност (ризик) обавља трговачке послове које закон таксативно набраја као грговачке послове. Оснивачем радње сматрало ce оно лице, које обаал>а редован, самосталан п прпвредни рад преко радње.
После Д р ј т о г светског p a r a пз правног спстема Југославије ишчезавају трговац-поједшац и осшшач радње, јер захшре предузетнипггво као привредна активност појединаца. Такве активности не одговарају впше новом духу времена које je
прокламовало колектпвпзам y бројним сферама привредног u друштвеног живота, потиснуло приватну својину п увело народну, a затим друпггвену и успоставпло
самоуправне-економске односе.
Прво отаиање колекпшнзма y области привређпвања започиње осамдесетих
годаша, па сходно томе и законодавац доносн ирвп пропнс о индивпдуалном пред} зетнику, али реиубличког карактера. То je Закон о личном раду111 који je нндивпд}алног предЈзетника назвао "радни човек", који je могао самостално да обавља
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не само привредне већ и друштвене делатности, као и друге нослове али личним
радом и средетвима y личној својини, оснивајући радњу. Радни човек je могао да
оснива своју радњу, да оснива заједничку радњу на основу уговора са другим лицима или да оснива радњу са статусом правног лица, ако запошљава више од десет
радника. Како je индивидуално нредузешиштво узимало све више маха и почело
да показује позпгивне резултате y области привређивања и како je идеја о враћању
ирпватној својшш и тржишним односима такође узнмала све вшле маха, Закон о
лпчном раду je сагласно новим процесима више иута мењан и допуњаван, да бн y
1995-ој годннп био преименован y Закон о приватним предузетнВцима Исте године je и Република Црна Гора донела закон о приватним предузетницима под називом Закон о дјелатносги предузетника.1г) Оба закона регулишу правни положај
физцчкнх лнца која ce баве привредним делатностпма мањег обима, која ce популарно називају: малп предузетницп, мали обртници, некад и "паушалци", чији стату с одговара статусу имаоца радње (le fonds de commerce). Међутим, правни режим
лпца нпје истоветан y републичким закошша. Чак ce и изрази којима ce мали предузетник y њпма означава међусобно разликују. Тако српскп закон малог предузетника назпва и предузетнпком и прпватним пред^зетнпком и осниваоцем радње,
док га црногорски закон означава једним нзразом - предузетник. Према сриском
закону приватни предузетник je физичко лпце које ради сгацања добптп оснпва
радњу и самостално обавља делатаост (чл. la), што подсећа на решење Закона о
радњама из 1931. Према црногорском закону то je физичко лнце које обавља делатаост ради стпцања доботн (чл. 2.). Ову дефнницију касннје je прихватио Закон
о предузећима да би појмовно одредио предузетника као зрговца појединца, тј. као
потауног трговца, што предззетник y црногорском закону ннје. Оваква терминолошка неодређеност условљава да ce y писаној и усменој речи y свету правника не
разликује предузетник као потауни трговац од предузетника као пмаоца радње.
У савезно законодавство предузетник првн пут улазп као субјект прнвређнвања са статуеом потпуног зрговца Законом о предузећима цз 1996. годнне. Он je
пандан трговцу-појединцу како га познаје континентално право и како га познају
садашњп правни системи бивших република СФРЈ и бивших социјалистичких земаља Источне Еворпе.
Правни статуст предузетнпка (трговца-појединца, потпуног трговца) према
Закону о предузећима y много чему je изједначен са правним статусом друпггва
лица. Предузетник je y овом закону појмовно одређен на истоветан начин као и
предузеће уз напомену да je предузетник физичко лице, a предузеће правно лнце.
Поред приватног предузетника односно малог предузетника или тачније имаоца радње, који подлеже прописима републичког карактера, y наш правни систем
je уведен и предузетник, односно велики предузетник или како ce већ традиционално назива трговац-појединац, на кога ce примењује савезни пропнс, односно123
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Закон о предузећима, који je иандан законима о трговачким друштвима y контнненталном праву.
У правној теорији изнето je међутим мишљење да je разлпковање између предузетннка и прпватног предузетника y нашем праву учињено према виспни годпшњег прихода и има сврху само y регисграционом смислу, алн не и y смислу разграничења као различнтих инстшута.14156- Односно да je критеријум за разликовање
трговца-појединца и обр гаика величина годцшњег прихода.1 ’1Међугим, из те чпњенице произлази да један правни режим важи за приватног предузетшжа (имаоца радње, обр-шика), a др>ти правнн режим за предузетника (трговца-поједпнца).
У упоредном праву њихов статус ce уређује различитим законским прописима,
што je и код нас случај. Тако, предузетник ce y нашем праву може бавнти производњом, прометом и вршењем усдуга на тржшиту, тј. оним делатностима које су
предвиђене као привредне делатности важећим пропнсима, док ce приватни предузетник може бавити и оним делатностима које су од користи за развој привредног живота, a које по традицији не спадају y прнвредне делатности као што су: занатство, народна радиност, уметничко облнковање нредмета, грнчарство, фшшгранска делатност и слично. Према републичком закону Црне Горе то могу битп
il послови таљопрцвредног карактера алп мањег обима, јавни превоз на мору, језерима ц рекама, алн мањим пловш 1м објектима, као и пословц трговине на појацама и другнм продајним местима.1ћ) Затим пред)-зетник )иис) је себе y судски решстар, a приватни предузетник упис)је радн>)’ п то y регистар радњи којц води општинска јединица локалне самоуправе која je надлежна за послове привреде (чл.
20. српског закона). Предузетаик не може основати ортачку радњу, прнватнн предузетаик може. Предузетник не може пзвршитн привремени упис своје делатностп, док ириватнл пред)зетннк може пзвршитн прпвременп ) ппс своје радње. За
предузетника важе једна правила y погледу вођења књпговодства, a за приватног
предузетника др>та. Опорезивање пред)зетника обавља ce по једним проппснма, a
опорезивање приватног предузетника по друпш, итд.
Осим тога што y нашем праву треба разликовати предузепшка од приватног
предузетника, треба )жазатп и на то да Закон о предузећима предвиђа две врсте
предузетника. Прву чини физичка лица која обављају привредну делатност радн
стицања добити на исти начин као и предузећа, под условом да им годишњи приход премаигује 200 000 САД долара y дпнарској протнввредностн. Ако нспуне овај
услов тада су субјекти уинса y судски р е т с т а р }’ којп могу остати }илсани п када y
некој годинн не остваре прописани приход. На ов)’ категорију предузетшжа прпмењују ce правила Закона о предузећима која ce иримењ}ју и на др>те прлвредне
сугбјекте осим кад закон налаже др)та решења за предузетаике. Др>ту категорију
предузетника чине она физнчка лица која ce баве делатностима слободне професије и чија je делатност одређена носебним прописима. Ова ce лица сматрај}- пре14.
15.
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Мирко Васиљевић "Пословно право", Београд. 1997. стр. 28.
Вилим Горенц "Трговачко право друштва”. Загреб, 1996. стр. 33.
Закон о дјелатности предузетника "Сл. лиетР. Црне Горе" бр. 43/1995. члановиод 37.-40.

дузетницима y смислу Закона о прсдузећима ако je посебним прописима тако
одређено. Традиционално слободне професпје којима ce баве уметници, лекари,
адвокати н сличне категорије лица не спадају y привредне делатности, као ни поллпривреда, екстрактивна индустрија и занатство.17-*Међутим, данас je y многим
земљама прпхваћено решење по коме ce физичка лица, која ce баве слободним
професијама, које су одређене посебним прописима, сматрају трговцем y смислу
њихових закона о трговачкпм друпггвима (предузепшк y смислу нашег Закона о
предузећима), ако je тим посебнпм пропнсима према којима обављају слободна заннмања, тако одређено.18) Према томе и ова лица подлсжу правилима Закона о
предузећпма под пстим условима као и предузетницн који су сврстани y прву категорцју.
Закон о предузећима није посветио посебан део предузетнику као што je то
учинио за разне облпке предузсћа. Уместо тога, Закон je y одредби члана 104.
одредно да ce заједничке одредбе овог закона сходно примењују и на предузетника, ако законом није друкчпје прописано. С тим y вези ваља нстаћи да je предузетник фнзичко лице и да због те чињенице не подлеже правном режиму својственом за правна лнца, па je законодавац y оквиру одређених одредби које ce односе
на предузећа као правна лнца предвидео и посебна решења за предузетника као
физичко лице.
Независно од тога игго je предузетник физичко лице он je равноправан субјект привређивања, који може обављати све привредне делатности ако испуњава
прописане услове за њихово обављање. Као и сваки други субјекат привређивања
може обааљатн своју делатност на подручју целе земл,е. Он може обављати делатност коју одабере н региструје трајно и самостално, али je може обављати п на
одређено време. Као субјекат пртређивањ а он ce сматра носноцем делатностп
односно посла, па га стога обавља y своје име и за свој рачун, односно уз своју одговорност. Као носилац посла он лично сносн рнзик пословања. Очуда за своје
обавезе одговара како имовином коју je ангажовао y цпљу обављања делатностн
тако и имовином коју није ангажовао, тј. како ce редовно истпче он одговара целокушом својом нмовином.
17.
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Georges Ripert - Rene Roblot "Droit commercial", Paris, 1977. стр. 107.
Закон o трговачким друштвима P Хрватске из 1993. y чл. 1. став 2. одређује: "Особе које
ce баве слободним занимањима уређеним посебним прописима сматрају ce трговцима y
смислу овога Закона само ако je то y тим прописима одређено".
Закон за трговските друштва Р Македоније из 1996. y чл. 2. став 3. одређује: "Лица која ce
баве слободним занимањима (адвокати, нотари, лекари, патентни инжењери, архитекте,
слободни уметници, књиговође и сл.) сматрају ce трговцима y смислу овог закона atto je
према прописима по којима их врше тако одрећено".
Трговски закон Р Бугарске из 1991. са бројеим изменама и допунама укључујући и оне из
1998. y чл. 1. став 3. и y чл. 2. одређује да занатлије и лица која обављају услуге личним
радом или ce баве слободним професијама, a по предмету и обиму посла таква делатност
изискује да ce води на трговачки начин, сматрају ce трговцима.

Предузетник може обављата оне делатности које je регистровао, под условом
да нспуњава претпоставке за њихово обављање. Регистрацију делатности врши
пршшком свог уписа y судски регисгар. Да би извршио уиис мора поднети пријаву
y пнсаном облику која обавезно мора да садржи: име, адресу, матшши број, фпрму
, делатност односно делатности, одредбе о заштитн животне средине и друте
одредбе које прописује закон шш које сам предузетник унесе y пријаву.
Пријава нема карактер оснивачког акта, јер ce оснивачким актом врши оснивање правног лица. Исго тако предузегаик нема општа акта која мора имати предузеће као правно лице. Он не доносн статут као што га не доносе ни друиггва лица. Прнјава коју предузепшк подноси регистарском суду јесте пријава о обављању
делатностн, a прнјављ>еним делатностима може почети да се бави кад надлежнп
орган донесе решење о нспуњености услова за њихово обављање. Ако je реч о више делатности, предузегнпк пх уноси y једну пријаву, али ce за сваку од тнх делатности посебно цени испуњеност услова за њено обављање.
Предузетник мора имати фнрму. То je фнрма предузетнпка. Сва општа правила која важе за фнрму предузећа, важе и за фпрму предузетнпка, с тнм игго за
предузетнпка важн п посебна одредба по којој његова фнрма мора да садржи н
његово нме. Пошто y праксп може доћп до потешкоћа због некпх учесталих имена, личнпх п породичнпх, да бн ce омогућнло разликовање предузетнпка са пстнм
именом, y фирму ce мора унетн додатак по коме ће ce фпрма касндје уписаног
предузетнпка јасно разликовати од фпрме предузетннка ранпје угшсаног y судскн
решстар. Ово правило важи ако je реч о нстој нлп сродној делатности. Као додатак не може ce унети ознака која ce сматра забрањешм елементом фпрме. Предузетнпк има право на заштнту своје фпрме по правшшма по којима ce штнти фирма предузећа, тако да своју фирму може штитптп по правплпма привредног права,
по правшшма о нелојалној конкуренцијп, по правплима ауторског права ц правплима права пндустрпјске својнне као н по правшшма кривично-правног карактера. Предузетник може иматп само једну фпрму цако делатаост може обављати на
више различитпх места. Занимљиво je да наш законодавац не предвнђа као обавезан елеменат фирме, ознаку из које би ce вцдело да je реч о цредузетнику, као пгго
то захтевају некл закони кад je реч о тpшвцy-пojeдIIHцy.19, Како ће фнрма бпти
обликована шггање je укуса, надахнућа, креативннх способностп предузетиика
пли лица коме je тај посао поверен, a не правнпх регула.
Предузетник мора пматн седиште. Поигго може обављати впше делатности
на вшле места плв једну делатност на впше места, сам врши пзбор адресе која ће
ce сматрати његовим седишгем као предузетника п обавезно je уноси y прцјаву и y
судски регистар. Трећа лнца морају знати са које адресе предузетник обавља своју
делатност, јер je седпште од вншеструког правног значаја.
Предузетннк сам вршн послове заступања, али заступање може поверитн п
другом лицу. На њему je да одреди застушпка пли да сам врши ту функццју, с там
19.

Ову обавезу, на пример, налаже Закон за трговските друштва Р Македоније y чл. 11. став
2. тако да фирма трговца-појединца мора да садржи ознаку ТП.

што име заступника мора бити унето y судски регистар. Предузетник je овлашћен
да даje u пуномоћја различитих врста. Он je носплац посла н субјект одговорности,
он je власник средстава којима иослује, па je слободан да бпра лице које ће бити
његово "друго ја".
Предузетник послује средствнма y личној, односно нриватној својши.20^ Незавпсно од тога да ли су она y функцији прнвредног подухвата шш не, предузетник за
преузете обавезе одговара целом својом имовином (личнсм п приватном). Овакав
облнк одговорности успостав.гвен je ради заиггите поверилаца г другах лица. Због
тога предузетник не може бити истовремено предузетник y два u више привредна
подухвата пли предузетник и ортак или предузетник и комплементар, јер физичко
лпце може бнтн субјскт само једне неограничене имовннске одговорности. То не
искључује могугћност да предузетаик буде акдионар или члан друшггва са ограниченом одговорношћу, јер je y тим друштвпма његова одговорност ограничена до
внснне унетог улога.
Као п друга привреднп субјектп п предузетник може y свој привредни нодухват да уложи све што ce y те сврхе уложиги може радп реалнзације предузетог посла: новац. ствари (покретне п непокретне), имовинска права, хартије од вредности, знање, лпчнп рад. Законодавац не захтева мшшмални износ кашггала нити
процену вредностп неновчане имовине због облика његове одговорносги.
Иако je предузепшк власнпк својих средстава и носилац свог посла, то не значи да не може запошљаватп друта лица. Он то може чинити сагласно Закону о
радним односпма и колектпвном уговору. Занпмљиво je да републички прописи
предвпђају услове под којима ce може запослпти брачни друг или сродник односно
кад ce таква лпца сматрају незапосленим иако раде код имаоце радње. Такве
одредбе Закон о предузећима не садржи па ce може закључити да предузетник може запослитп како брачног друта тако и блиске сроднике, али под истим условима
под којима ce запошљавају и сва друга лида.
Закон о предузећима предвидео je могућност и за предузетника као и за предузећа да са др)тим предузетнпцпма оснује пословно удружење ради унапређивања сопственог прнвређивања и усклађивања делатаости. Такво пословно удружење нема профитабплни карактер, јер ce не осннва ради обављања неке делатности која ће доносити добит. Циљеви су непрофитабплнн, али од користи за иреДЈ^етаика. Пословно удружење настаје путем уговора, постаје правно лице уиисом y судски регастар и задовољава оне потребе које су од значаја за иословање
предузетника.
Оснм непрофитабилног повезивања закон пружа могућност предузетнику да
ce повезује путем уговора али из профитабилног разлога. Тако ce уговором могу
стварати консорциум, франшизинг, пословна заједннца и томе слично.
20. У економској науци средствима y личној својини сматрају ce она која служе задовољавању
личних потреба власника или других лица. Она постају средства y приватној својини ако ce
користе y циљу стицања зараде.

Престанак обављања делатности предузетника може настатати његовом вољом и y случајевима које аредвиђа закон. Својство предузетника једном физичком лицу престаје на основу одјаве y писаном внду коју подносхх било предузетник,
било лнце које je за то овлашћено регистарском суду, a којом изјављује да престаје
да ce бави регистрованом делатноихћу. Исто тако ако je пријавом био предвидео
обављање делатности на одређено време, д)жан je да по истеку тога времена поднесе изјаву регнстарском суду о истеку предвиђеног времена. На основу одјаве делатноста долази до брисања предузетника из судског регистра н до престанка његовог статуса као предузетника.
Фххзичком липу престаје својство предузетника п y случајевима које закон налаже по својој вољи. То су они услови којхх настају мнмо воље предузетника, a по
наређењу закона. По природи ствари физичком лицу престаје својство предузетнпка смрћу и губитком пословне способности. Осим тога по сили закона до престанка обављања делатности предузетннка долазн и y случајевима: ако престану
да постоје природни и други услови за обаал.ање делатххостп, ако предузетнххк не
обавља делатност дуже од две годше (што ce најбоље вдцп према стањужиро-рачуна), забраном обављања делатноста, понххштењем решења о упнсу y судскп репхстар п y друпхм случајевнма које предвпђа закон. Тако, то може бити сл^чај кад
пред)’зетнцк одл>"чи да ce трансформише }' једноперсонално друштво са огранпченом одговорношћу илп да са др)тим лидем закљ)тш )товор о оснивању ортачког
друдггва или ce одлучи да уђе као комплементар y командитно друштво. Избором
новог статуса мора му престата иретаоднп. Њем}' престаје стату^с предузетника н y
свим оним случајевхша када почне да ce бавп делатношћу која je неспојива са статусом пред}зетника. Правна последица престаххка својства предззетаика je брцсаи>е предутзепш ка из судског регнстра н објаве тог брисања y Сл}жбеном листуг
СРЈ.
С обзпром на годишњи прххход као услов за стидање својства пред}зетнпка п
обим одговорности, основано ce поставља гаггахве да ли физичком лшху )• нашим
условима вххше одговара статус предузетнпка илп статус оснивача једноперсоналног друштва са ограниченом одговорношћу. Како ххракса показује ово последње
решење чини ce прихватљивијим.
Ваља напоменутхх да y ираксн није зажххвео термин предузетнлк. Не ca^xo из
овог разлога већ хх ххз разлога потребе за хармонизадијом нашег права са правом
Европске Уније, поготов)' кад je реч о сферхх привређивања, разумно je што дре ce
оиределххти за промену назива Закона о предузећххма y назпв Закон о трговачхохм
др):штвххма, иа сагласно томе )једнач 1гги и правн}' термшхолошју. Од радног човека преко предузетника требало би коначно стићн до индххвххдЈалног трговца, тј.
трговца иојединца. Уосталом, y нашој правној теорпји пзраз привредно право све
ce aeixihe замењује ххзразом пословно право лли трговинско право, a иословп робног промета све ce чешће називају трговачким пословхша. Осххм тога y државама
које с)- настале из бивше СФРЈ само су наша земља и БххХ21-*донеле Законе о предузећима, док су остале бивше реп^^лике, као и бпвше соцнјалххстичке зехље
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Источне Европе донеле законе о трговачким друштвима. Међутим, очигледна je
чшвеница да je хармонпзација правила пршзреднога ирава са трговннским правом
европских земапва н адекватна промена назива Закона о предузећима y Закон о
трговачким друштвнма уско везна са гаггањем трансформације, односно ириватизације друштвене својине.

21.

Закон о предузећима "Службене новине федерације БиХ" бр. 2/1995.

Проф. dp Драган Радоњић,
Правни факултет, Подгорица

Ванредна и специјална скупштина
1. Врсте скупштие
Скупштине акционарског друштва разликују ce по вшпе критеријума, a најважнпји су: временски перпод засиједања; питања о којнма расправља; кворум за
одлучивање; већпна за одлучивање; класа акдпја коју посједују акцпонарп. Стереотипна je подјела на: оснивачку (конститутивну), редовну п ванредну скугшгпшу. Алп, правно je релевантна п y пракси веома заначајна, и подјела на:
опппу, специјалну п универзалну скупштину. Врсте скуппггина ce често
дефпншпу као супротност једна другој с обзиром на одређенп критернјум.
Осннвачка скупштина je одређена својпм цнљем, и по његовом налогу п природи стварн je једнократна, п y законом ирописаним случајевима обавезна, као
један од услова за оснивање акдпонарског друштва.1^ Она пма свој посебан
дјелокруг и посебна правнла сазивања u одлучпвања.2) Тако ce н y нашем Закону
о предузећима посебно издваја дјелокр)т оснивачке скупштпне н пронисује да
ова скупштнна: 1) )тврђ)је да je основнн капптал \'писан п уплаћен y складу са законом; 2) прпхвата или одбпја упис впшка акција ако то нису )'чиншш оснпвачп;
3) доноси првн статут друштва; 4) бира прве органе друштва, оспм ако су оснпвачи y јавном позиву задржали за себе то право; 5) одлучује о посебнпм правима
која прцпадају оснивачима и одобрава посебне уговоре с оснивачнма илн друпш
1.
2.

Закон о предузећима, "Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 (у даљем тексту скраћено: ЗОП), чл. 211,
ст. 1 чл. 217, ст. 1. т. 1.
Чл. 211-216 ЗОП-а.

лпцима (споредне чинидбе п др.); 6) прихвата процјену врнједноет неновчаних
улога; 7) Јтврђује највећи износ трошкова оснивања који падају на терет друштва.'1'1Оснивачка скуиштлна може пуноважно одлучпвати ако скуиштини ирисуствују уписници који имају више од половпне унисаних и уплаћених акција с правом
гласа,345^ a одлуке доноси већином гласова по основу уплаћених акција с правом
гласа.''')
Ушшерзална скупштина je и теоријскп и законодавно призната као одговор
на практично питање - да ли ce за вршење чланских права акционара може
прнзнатп u неки други форум шш форма. Сматра ce да бићу акцнонарског
друштва није протпвно да ce уважп и такав закључак свих акционара, који je
створен изван скупштине.6-1Трговачки закон за Краљевпну Југославнју из 1937.
године признаје оваквом скупу акцпонара на којем je представљена сва основна
главннца, да може и без прописаног сазива п стављања на дневни ред, ако ce нико
од прпсутнлх томе не противн, расправљати и закључивати о свим предметима
којц ce тичу друштва.7'1 Закон о предузећима признаје, под истим условима,
оваквом ск}И)г акционара статус скупштине.8-* Оваква ску пштнна, која окупља
тоталптет кашггала, позната je као универзална скупштина.9) Њена карактеристпка je невезаност бпло каквим законским и статусним формалносгама за
сазнвање и рад скушлтпне. Посебно je погодна за акдионарска друштва породпчног типа.
Редовна скупштина je она скупштина која ce мора обавезно састати и решавати о питањима која ce периодично, y одређеним временским размацима y току
сваке пословне године, понављају, расправљају и одлучују. У та питање ce сврстава: утврђивање пословне политике; усвајање годишњег обрачуна и извјештаја о
пословању; расподјела годишње добитн и друга питања. Али редовна скупштина
може одл);чиватн и о свим питањима која су y дјелокругу скупштине. Редовна ск>иштпна ce сазива најмање једанпут годишње,10^1што значи да ce редовна скупштина може сазвати и више пута годишње. Зато поједини аутори оправдано узнмају као критеријум за утврђивање скуииггине као редовне вршења послова који ce
повремено понављају.11'
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Чл. 214, ст. 1. ЗОП-а.
Чл. 212, ст. 1. ЗОП-а.
Чл. 215, ст. 1. ЗОП-а.
Стражницки, Предавања из трговачког права, Загреб, 1926, стр. 134.
Пар. 260.
Чл. 252, ст. 7. ЗОП-а.
Васиљевић, Пословно право, Београд, 1997, стр. 119.
Чл. 250,ст. 1 ЗОП-а.
Арсић, Скупштина акционарског друштва, Право и привреда (Београд), бр. 3-4,1998, стр.

2. Ванредна скупштиа
Уобичајено je одређење да je ванредна скупштина свака скупштнна која није
годишња.1^ Ванредна скупштина би била она која ce сазива према потреби
током године, или с обзиром на неко посебно питање. У овом смнслу би и
уннверзална скупштина била врста ванредне скупштине. Али, специјална скупштина не би имала карактер ванредне. Наш закон не говорн, изричито о ванредној
скупштини, али имилицнра њено постојање већ самим наглашавањем постојања
редовне скупштине.1Ј' Овај закључак о могућности њеногиостојања може ce извући из регулативе дјелокруга скупштине, већине за одлучнвање, као и
познавања универзалне скупштине.14' С обзиром да je не помиње пзрнчито, наш
закон и није предвидио нека посебна иравила за ванредну скупштину. То значи да
ce y нашем праву ова скупштина уређује на статутарној основи, и да ce статутом
могу, y складу са законом, предвидјети и нека посебна правила везана за ванредну
скупштину, што супротно схватању појединих аутора овом разликовању може
дати н посебан значај.1^ Изостанак законске регулативе о овом питању значи да
и критеријуми разликовања ванредне скупшпше y нашој пословној пракси могу
битп различитп. Дакле, по нашем праву ванредна скупштина може постојатп,
али како ћемо je разликовати зависнће од статута п пословне праксе.
Оно што повезује редовну и ванредну скупштину и отежава њихово разликовање јесте чињеница да je њихов састав исти, то јест да н на једној и на другој скупштини имају право прнсуствовања и одлучивања исти чланови односно акционари, што није случај код специјалне скунштпне. У правилу, за обје скупштине
важе иста оравнла y погледу сазнвања и тока сједннце, нлп су евентуално строжија код ванредне скупштпне, што je скоро редован случај y погледу одређивања
кворума п већине за одлучивање. Зато би било неопходно пропнсати лп практпковати да ce y позиву акцнонарима наведе да ли je то састанак годишње шш
ванредне скупштине.
Питања кворума код ванредне скупштине посебно je третирано, јер кворум
може бити различито одређен управо зависно од врсте скупштнне пли од питања
која су предмет њеног рјешавања. Према Закону о предузећнма скунштцна може
одлучиватн ако су прпсутни нли су иредстављенн акцпонари који нмају више од
половнне укупног броја гласова.
Статутом акционарског друипва може ce
утврдити и стожији кворум - али не и блажи, док ce код друштва са ограниченом
одговорношћу оставља већи простор за уговорно одређење бнло строжијег или
чак н блажег кворума.17' Далзње рјешење предвиђа да скупштина која није одрж-123456
12.

Hamilton, The Law of Corporation. Si. Paul, Minnesota, 1991. p 176 (spécial meeting)'.
Комненић-Грјић. Енглеско-српски лексикон - А БЦ Акционарства, Београд. 1994, стр. 86
(Extraordiuary general meeting).
13. Чл. 250, ст. 1 ЗОП-а.
14. Васиљевић, Коментар Закона о предузећлма, Београд, 1996, стр. 237 и 239.
15. Арсић, н.д., стр. 4.
16. Чл. 256, сг. 1 ЗОП-а.

ана због недостатка кворума, a сазвана je по истом дневном реду на начин
одређен сгатутом, може одлучивати ако су присутни акционари с внше од
трећине укуиног броја гласова, ако уговором пли статутом није друкчије
одређено.1^ Ова цравнла y нашем праву морају да важе и за ванредну екупштину,
која ce уређује на статутарној основи, алп y складу са законом. По природи
ствари ванредна скупштина може захтијевати само строжији кворум.
И већина за одлучнвање може бити одређена различито, y зависностн од
врсте скупштине и значаја питања из њеног дјелокруга. Наш Закон о иредузећима поставља опште и диспозитавно начело да скупштина одлучује већином гласова прцс}тних акцпонара, који нису искључени од доношења те одлуке, ако законом шш статутом није друкчије одређено.14' Поред истакнучгог начела просте
(релативне) већине, Закон пма и сиецијалну одредбу по којој о одређеним питањима од иосебног значаја за друштво, скупштина одлучује већином од укупног
броја гласова акдионара односно трочетвртинском већпном гласова присутних
акционара, односно другом квалификованом већином одређеном статутом.20*Ta
шстања су: доношење п измјена статута; повећање u смањење основног капитала;
статусне промјене; промјене облика и престанка др}'штва; избор и опозив чланова управног одбора, предсједника н чланова надзорног одбора, ревпзора п ликвидатора; расподјела добптп. Код друштва са ограниченом одговорношћу Закон
оставља већд простор за уговорно одређење квалифпковане (строже или блаже)
већпне за одлучивање.21-*За пуноважност одл}’ке којом ce акдионарима налажу
додатне обавезе, односно смањују права Јтврђена y складу са законом, статутом и
одлуком о издавању акција наш закон тражи сагласност акцпонара односно чланова на које ce та одлука односи.22-*Треба узети да y нашем праву ова правила у
погледу већпне за одлучивање важе п за ванредну скушптину, и да ce статутарно
регулпсање овог питања мора кретати y датим законским оквирпма. Такође, треба пмати y виду да су y упоредном праву кворум н већнна за одлучивање код
ванредне скупштине редовно појачани.
У упоредном праву y једном број}' земаља не правн ce разлика између редовне н ванредне скупигпше. У појединпм правима редовна и ванредна скупштина имају нсти дјелокр}т u за које важе иста правила кворума и већпне, разлика je
y времену одржавања (енглеско право). То значи да би редовна скупштина (Ordinary Meeiing) бпла тзв. годшлња скупштина (Aniiual Meeting), док би свака друга
бпла ванредна (ExtraordinaryMeeting). У другим правима ce њихов дјелокруг не
поклапа.
17.
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Чл. 370. ст. 1. ЗОП-а.
Чл. 256, ст. 3. и чл. 370. ст. 2 ЗОП-а.
Чл. 256, ст. 4. и 5. ЗОП-а.
Чл. 256. ст. 4. и 5. ЗОП-а.
Чл. 371.CT. 1. и 2. ЗОП-а.
Чл. 256, ст. 7. и чл. 371, ст. 3 ЗОП-а

Тако, y аустријском, холандском и њемачком праву не драви ce разлика
између редовне и ванредне скупштине, не постоји ванредна скупштнна као таква,
тј. као посебна врста скупштине; оснм редовне годншње скупштнне, ово тјело
може биги сазвано када je то прописано статутом односно када je то потребно y
пнтересу друштва н може ce бавити било којим питањем које je y надлежностн
акдионара.
У белгијском праву ванредна скупштина ce може сазвати када je год потребно и расправљати о било којем пнтању из надлежностн акдионара. У данском и
шведском праву ванредна скупштина ce може сазватн од стране овлашћенпх
саздвача увијек када ce то процијени корисннм, a према праву Лихтештајна, Луксембурга и Швајцарске ванредна скупштина ce одржава када je то потребно, при
чему ce не прописују носебна правпла y погледу кворЈтча и већине за одлу^нвање.
Према праву Jersey-a свака друга скупштина која нлје годишња јесте ванредна, н
за њу важе иста правила која важе за редовну скупштпну.
У франдуском праву ванредна скупштпна je одређена с обзпром на дјелокруг, коју je потребно сазватп када ce одлучује: о нзмјени статуга, повећању шш
смањењу капитала, фузпјц пли конверзијд друштва, промјени нацдоналности п
ликвидацији. За ванредну скупштдну ce прописује строжпји кворум п строжија
већнна за одлучпвање (за кворум ce y првом сазпву тражп заступљеност половпне акција са правом гласа, док ce за одлуку тражд двије трећпне гласова). И у
италијанском ирав): ce ова питања могу одл>'чдватц само на ванредној скупштани, )’з проппсивање строжнјег кворума н већине за одлучивање."3'

3. Специјална скупштина
Посебан значај има разликовање опште ц специјалне ск^дшггпне. Редовна п
ванредна скупштина имају карактер опште (генералне, главне) скупшпше.
Специјалну скупштину чпне акционарп одређене класе акцнја - нарочито прпорптетш к. Она одлучује о давању сагласности на одлЈтсу опште скупштане о измјени права везаннх за једну класу акција, без које оваква одлука опште скутлтпне
није пуноважна. Специјалну скунштин)' познаје н наш Закон о предузећнма,232425) a
познаје je н упоредно ираво.2^*
23.

Упоредноправни приказ дат према: Memhardt, Company Law in Europe. Gower. England.
1981.
24. Чл. 260, ct . 4 30П -а.
25. Тако, y белгијском праву свака одлука која ce односи еа промјену права иоеебне класе
акција мора проћи посебну скупштину (separale general meeting) акционара ове класе
акција. За ову скупштпну ce за први сазив захтијева кворум који чини половпна ове класе
акција. док ce y случају одлагања за другп сазив не захтијева кворум; одлука ce мора донијетп већином од тричетвртине акција представљених на скупштини, али ак.о та већпна
износи мање од једне трећине укупшгх акцпја те класе тражи ce и одобрење суда (Meinhardl, н.д.).

Прва специфичност ове скупштине огледа ce y њеном саставу. Специјална
скупштнна јесте скуп акцнонара, али не свих већ само одређених. Ову скупштину
чине само имаоци приоритетндх акција, односно одређене класе акције,26278)док je
за остале акдионаре искључена могућност одлучивања на овој скуиштпни.
Друга специфичност ове скупштине односн ce на дјелокруг. Њен дјелокруг je
\тврђен законом п псцрпљује ce y давању сагласноти за пуноважност одлуке
опште скупштпне о огранпчењ}', смањењу или укидању приоритетних права акционарау7) односно о мијењању утврђених права акционара одређене класе
акција. С тпм y вези, може ce говорити о потребш прецизирања шта ce све подразумијева под промјеном права приоритетних акцпонара. ■Дакле, ова скупштина
не може одлучиватн о пословпма друштва, нити јој ce могуг ставити y дјелокруг
пословп којп су y дјелокругу опште скупштине.
Трећп специфичнн елеменат чине посебности везане за сазивање и одлучивање спецпјалне скупштпне. Ова пптања ce према нашем закону утврђују
статутом,29301) односно пословнпком, што бп значпло да ce не примењују опигга
правила о сазпвању н одлучивању скупштнне. Овпм актима би ce требала уреднтн сва питања од значаја за сазивање, ток скупштине н њено одлучивање. При
томе греба имати y виду да ce ова скупштина, по прпродн свог дјелокруга, сазива
и одржава након одржавања опште скудштнне на којој je донијета одлука која je
предмет разматрања на спецпјалној скутшгпши.
И з разлога што ce прноритетне акције могу нздавати без права гласа, кворум
за специјалну скушптину по нашем закону није утврђен с обзиром на укупан број
гласова какво je опште одређење кворума пз чл. 256, ст. 1. ЗО П -а;10-1већ je пропнсао да ова скупштина може одлучивати ако јој присуствују акционари који
посједују више од половине номиналне врпједности приоритетних акција.91^ Ова
одредба je y ф}'нкцнји заштите ових акдионара, и даје могућност да ce статутом
утврдп само строжији кворум потребан за одржавање ове скушптине. Наш закон
п y погледу одлучииања специјалне скупштине прописује да ce ова питање
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утврђује статутом.32) То значи да je могућа и примјена одредби о општој скупштпни y погледу већине за доношење одлуке, односно да je статутом могуће ирописати н другачије.
Имајући y виду горе изложене специфичности може ce закључити да специјална скупштина није орган друштва, јер ce н не бави пословпма друштва.
Установа специјалне скупштине представља један облик заштпте акдионара
посебне класе акццја - нарочнто прноритетних, која ce остварује посредством
посебног тијела које има посебан дјелокрут који je креиран y функцнји те заштите. Ова заштита ce не остварује појединачно, већ колективно, путем одвојеног
гласања ових акдионара ради заштнте својнх права и спречавања опште скупштине да их промијени без њихове сагласности дате на посебном засиједању
(специјалној скупштини), према законом односно статутом утврђеном кворуму и
већини за одлучивање. У том смислу овај внд заштпте ce разликује од поједцначне сагласносги коју накнадно дају акционари y специјалним случајевима, тј.
када ce одлуком скупштине налажу додатне обавезе односно смањују утврђена
права, као услов за њихову пуноважност према њима ако за такву одлуку ннсу
гласали на скјиштпни,3'^ јер ce овај впд заштите односи само на акционаре којн
посједују акције с правом гласа (обичне, редовне акдпје), a не н на прпоритетне.34) Специјална скупштина јесте обавезан облик заштпте прпорптетннх акцнонара гарантован законом, н као такав ce не може ускратптп.
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Учешће члана y расподели добити и сношењу губитка
ортачког друштва
1.Уводне напомене
На крају сваке пословне године ортачко друпггво саставља н усваја годшињп
обрачун друштва. Тим обрачуном ce утврђује н нсказује добит или губитак друштва, као н учешће сваког члана y расподели добптн одн. y сношењу губитка.1)
У сфери поделе добпти и сношења губитка ваља разликовати више правно
релевавггних односа. Тако ce, најпре, јављају правни односи поводом утврђивања и
усвајања годишњег обрачуна друштва (обавеза сачињавања нацрта одн. предлога
годишњег обрачуна, одговорност за истинитост обрачуна, усвајање и евентуално
побијање и поништавање обрачуна и др.). Затим ce јављају супггинска питања y
вези са поделом добити п губитка којп су утврђени y годишњем обрачуну, пре свих
питање мернла (законског н утоворног) за ову поделу на чланове друиггва. Надаље, од велпког значаја су и правна шггања y вези са приписивањем пршадајућег
дела добити кашггалном уделу члана (посебно питање правног захтева за приписивање) одн. одбијање припадајућег дела губитка од тог удела. Коначно, велики
значај нмају и правни односи y вези са правом на исплату добити н правом на нодизање новца од стране члана друиггва. С обзиром на бројност и сложеност шггања
која ce y материји поделе добитп и сношења губитка јављају, y овом раду ce разматра само кључно питање за одређивање учешћа члана y подели добити и сношењу
1.
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губитка друштва, a то je шггање законског и уговорног одређивања мерила (критеријума) и других правила за ову поделу.
За утврђивање учешћа члана y расподели добити и сношењу губитка одлучујућа су мерила н друга правила која су садржана y закону, као н мерила н правпла
која ce предвиде y уговору о оснпвању друштва.

2.Расподела добити
2.1.3аконска правила за учешће члана y расподели добити
Основно законско правило гласи да члановн ортачког друштва учествују y
расподелп добигн y складу са уговором о оснивању друиггва.^ Овакво правпло ce
наслања на законску норму према којој оснивачки акт предузећа обавезно садржи
одредбе о условима и начину )тврђнвања и расподељпвања добвтн ц сношењу рпз и к а . П а ипак, и поред овакве норме, није искључена могућност да ce y пракси јаве ушвори о оснивању друиггва који немају уопште, нли имају непотп)Т1е, контрадпкторне, шшггаве или рушљиве одредбе о расподелп добптн, због чега би ce морало применити диспозитивно законско правило за )1гврђивање учешћа члана у
тој расподели. Но, утврђивање релевантног дпспозптивног законског правнла може битп спорно.
Наиме, y делу о утврђнвању и расподели добнтп и губитка (чл. 128-130) Закон
такво правило не садржи, па ce поставља шггање шта ce уопигге пма сматрати днс п о з и т и в н н и м правилом y оваквом случају. Према једном мшпљењу, y недосгатку
дрЈтачијих одредаба y уговору о оснпвању друиггва, требало би сматрати да je дпспозитнвно законско правило да ce добит делп на чланове др)штва једнако. тј. по
главама, с позивом на законску претпоставку из чл. 110 ст. 2 ЗОП-а да су улози
чланова друпггва, ако ce другачије не утоворп, једнаки.234^ Оваквом ставу би ce могли придодатц п други аргументи. У прнлог оваквом ставу бп ce, тако, могла навести и норма о супсидијарној прпмени правнла о уговору о ортаклуку, по којпма ce,
иначе, y недостатку другачијих уговорних одредабадобпт ортаклука делп по главама, на једнаке делове. Такође ce y прплог оваквог става може пстаћн п лпчнп,
персонални карактер ортачког друнггва, посебно лична, неограничена u солидарна одговорност сваког члана ортачког друштва, без обзнра на велпчину његовог
капиталног удела. Надаље, ортачко друштво није само заједница y коју je уложен
капитал чланова већ je оно редовно и радна заједница '?панова. И коначно, y прнлог оваквог става би ce могла навестц нека решења y уцоредном праву.
Па ипак, овакав став о диспознтпвном нравилу за поделу добпта нпје, по нашем мишљењу, прнхватљив. У недостатку посебних нормп за ортачко друпггво,
одредбе општег дела ЗОП-а свакако морају имати прнорцтет y односу на супсидн2.
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јарна правила о уговору о оргаклуку. A према оппггој норми пз чл. 55. ст. 2 овог закона оснивачи, чланови и акционари, сразмерно својим уделима, односно акцијама, \ чествују y управљању предузећем, деоби добши н сношењу ризика пословања, ако оснивачким актом н статутом предузећа није друкчнје предвнђено. Ова
норма важп за сва предузећа. одн. тачније, за све облике привредних друштава.
Пренесена на ортачко друпггво она значи да ће ce подела добитн између чланова
вршитц сразмерно вредносто њихових удела (тј. капиталних удела) уколико уговором о оснивању друштва ннје другачије предвиђено. У прнлог става да ова општа днспозитивна норма има примену и на ортачко друиггво не говори само њена
недвосмислена садрждна, већ и посебна одредба о подели добптп y ортачком
друштву која je садржана y чл. 129 ст. 2 ЗОП-а. Према овој одредби прп израч)таавању дела добнти којп иршшда члану ортачког друштва узима ce y обзир уплата
улога коју je члан друштва извршио y току пословне године, сразмерно времену
које je протекло од дана уплате. Исто тако, ако je члан друиггва y току пословне
године ноднгао новац на терет свога удела, при израчзтавању дела добити којп му
прнпада узпма ce y обзир умањенп износ вредности удела, сразмерно времену које
je протекло од дана подпзања. Примена ових правила апсолутно претпоставља поделу добптп сразмерно вредностн кашггалног удела сваког члана, a неспојива je са
поделом добмтп по главама, јер ce прп таквој подели не бн могле узпмати y обзпр
околности на које наведене одредбе чл. 129 ст. 2 упућују.
Према томе, може ce закључити да y нашем праву важи дпспозптнвно законско правило да ce подела добнти y ортачком друшгву, y недостатку другачијих
одредаба y уговору о оснивању, врши сразмерно вредности капиталних удела.
Одвојено je од тога шггање адекватности таквог законског правила. Наспрам
раније помснушх аргумената који говоре протпв дпспозптивног правила о подели
добити према вредности капиталних удела чланова, могу ce истаћи не мање значајни ар1ументи који говоре њему y прилог. Тако ce, пре свега, може запазнти да
законска претпоставка о једнаким улозима не води нужно закључку о опортуностп днспозитнвне примене нравила о поделл добити по главама, јер би y случају
једнаких улога насталп једнаки удели, који би (ако ce вредност појединих од њих
не би повећавала или смањивала) водшш поделп добити на једнаке делове не само
при применп правила о подели добити по главама,већ и прп примени правила о подели добпти сразмерно величини капиталних удела чланова. Надатве, наспрам ар*
гумента о персоналном карактеру ортачког друштва може ce истаћи чињеница да
je ортачко друштво истовремено и заједница кашггала. За рад и услуге друиггву
члановп би моглп да очекују нримену правила о подели добити по главама (мада и
ови улози могу бити неједнакл) али за унети капитал (новац, ствари, права) сшгурно очекују део добити према његовој величини (реална оплодња по јединици вредносга капитала) a не независно од ње. У противном, чланови би били дестимулисаш! не само да улажу реалну имовину, неонходну за пословање, пршшком оснивања друшгва, већ н да реинвестцрају добит y друштво, што би могло да угрозп
његов неопходан развој. Поигго je ортачко друштво привредно друпггво, тј. при-

вредни субјект који обавља делатност радц стацања добити ( a исто то важи и за
његове чланове) то примена правила о уговору о ортаклуку y ногледу поделе добити може бити проблематична. Ово посебно y праву које, као наше, признаје засебан правни субјективитет ортачком друштву. Коначно, y вези са решењима y
упоредном праву в&л>а имати на уму да она нису једнозначна. У неким правима важи диспозитивно правило о подели добитн по главама, y другим сразмерно вредностц кашггалних удела, a y трећим комбинаццја ових правнла.''’)

2.2.Уговорно регулисање учешће члана y расподели добити
Законско правило о расподели добнти сразмерно вредности капиталнпх удела
чланова друштва je диспозитивног карактера. Уговором о осннвању ортачког
друиггва могу ce предвидети друта, најразличитија правнла за расподелу добитп.
Могуће je тако, најпре, предвццети да ће ce добит на чланове делпти по ?лавама, на једнаке делове, без обзира на веллчину њихових кашпалнпх удела. Такође
ce може предвцдети да ће ce расподела добити врипггп по главама, алп на неједнаке делове, према фиксираним односпма y расподели, којп не одговарају сразмерн у
вредности капиталних удела чланова.
Исто тако могуће je уговором о оснпвању друштва предвцдети комбиновану
примену правила о расиодели добити сразмерно вредностп капиталних удела н по
главама. Тако ce може предвцдети да ће ce добпт најпре расподељдвати прама велпчнни капиталнпх удела чланова н то до одређене вредностн тих удела ( напр. до
4%, до 10% и сл.) a да ће преостала добит, после ове примарне расподеле, бити расподељена по главама (једнако плн нсједнако)/’' Оваквим решењем ce, заправо,
омогућује прцоритетно претпостављено окамаћивање кашггалнпх удела y одређеном проценту. Н а тај начин ce посебно водп рач)иа о члановпма којц су уложили
кашггал, будући да ce обезбеђује одређен пораст кашггалног удела ( напр. y висннп
фиксно )ЧЂрђене камате, y внсини законске камате, y внспни есковггне шш просечне каматне стопе код одређенпх улога плп y било којој др>тој впспнп коју члановн др} шгва сматрају прнмереном) односно одређенп приход од уложеног капитала, } кол 1жо члан захтева исплату добитн. Оваква претходна подела дела добши
ce заснива на идеји да ce кашггал уложен y оргачко друшгво корнстп уз накнаду.71
Комбинација мерила за расподел>’ добити може, међ)тим, бнти и обрн)та. Уговором о осшшањ)' ce, тако, може предввдетн да ce добнт до одређеног износа нлн567
5.
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Тако y немачком праву важи правило да ce y нецостатку другачијег уређивања y уговору о
друштву, добит најпре дели сразмерно вредвости капиталних удела до висине од 4%
њихове вредности, a тек преостала добит, ако je има, по главама (в. пар. 121. ст. 1 и 3 Немачког трговачког законика).
Овакав механизам расподеле добити комбиновањем два принципа расподеле je садржан y
немачком праву. Према пар. 121. Немачког трговачког заковика при расподели добити
сваком члану, најпре, припада део добити y висини од 4% вредности његовог капиталног
удела, a ако je добит мања. сразмерно нижи проценат. Уколико je. међутим, добит већа.
преостала добит ce дели по главама, равномерно.
Упор. Letiman-Dietz, Gesellschaftsrecht, Berlin-Frankfurt a. M., 1970. c. 151.

процента (напр. 40% добиги) делп по главама, a да ce део добити преко тога расподељује сразмерно вредностп капиталних удела чланова.
Поред основних мерпла (према вредностн капиталних удела и по главама)
уговором о оснпвању друпггва ce могу предвпдетн п нека друга мерила за расподелу добптп. Тако ce може утврдлти да ће критеријум за расподелу бити вредност
првобитног у.аога сваког члана, a не вредност њнховпх (променљпвих) кашггалнпх удела. Као основни пли додатнн критеријум за расподелу добити могу бити
предвпђене п друге чпњеннце, као пгго су временска дужина трајања чланства сваког члана, послови које обавља y друиггву и др.
Такође je могуће утврднтп уговором да ће ce добит расподељнватц на чланове
тек преко одређеног минимума добити који ce не расподељује, већ улази y имовину друштва ( тј y средства резерви) шш ce расподељује пршисивањем кашггалнпм
уделпма, алп без права чланова да захтевају исплату тог дела добнти.
Могуће je, надаље, да ce утовором о осшшању друиггва предвндп üpuopiaTieîüно учешће y поделп добиги (шш њеног дела) одређених чланова или одређене категорпје чланова. Може ce, тако, напр. уговорити да ће ce добит најпре рсподељивагп на чланове који обављају пословодство, до одређеног пзноса по члану, a да ће
ce преостала добпт расподељпвати осталпм (плп свим) члановима друштва по
одређеним крнтернјумима. Може ce, међутим, прпвилегована подела добнтп
остварпти п на тај начпн да ce y првој фазн расподељује део добнтп свпм члановима (сразмерно вредностп кашггалнпх удела, по главама илп на др>ти начин)..Тај
део добитп може бити одређен y апсолутном пзносу пли y односу према некој велнчинн (напр. y проценту од вредностп укупне добити, y процешу од укутше вредности свпх капнтални удела п сл.). Преостала добит би ce затим расподељнвала само одређенпм члановпма (пли категорпји чланова) напр. члановима овлашћеним
на пословодство, члановима којп су унели капитал (имовинске вредности) y друштво (п то бпло које вредности или само капитал преко одређене вредности и сл.).
Уговором о осншању ce одређеним члановима ( одн одређеним категорпјама
чланова) може гарантовати одговарајућа добит (тзв. Грантоваш добит или гаранција добити). Ако ce прп томе ради о гарантовању одређене добити под условом да најмање толика добит постоји, y питању je посебан модашггет привилеговане добнтн. Уколико ce, међугим, некпм члановима гарантује одређена добит п
када добит по годишњем обрачуи}' друштва није исказана, не ради ce о привнлегованом учешћу y подели добити већ о посебном потраживању које друпггво признаје тим члановима (одн. члану). Због природе овог потраживања оно ce приписује приватном конту члана, a не његовом капиталном конту.
Уговором о осннвању ce може отклонити и примена додатног законског правила о узимању y обзир промена вредности капиталних удела током године8) при
расподелн добитн. Ако ce не уговоре друга правила, расподела добити би ce y том
8.

В. чл. 129 ст. 2. ЗОП-а.

случају врпшла сразмерно вредности капиталних удела на почетку пословне године.
Неспорно je, такође, да слободно уређивање интерног односа чланова y ортачком друпггву допулита и да ce предвиди фиксно окалшћивање капиталних удела
чланова, уместо поделе добптн. У том случају окамаћивање ce вршп независно од
тога да ли je друштво остварило добит нли je мсказало губитак.^ Евентуални губитак који би по овом основу настао, сносе свц чланови друштва, према мерплу
које важи за иоделу губнтка. Фпксно окамаћивање капиталних удела (илп евентуално улога y кашггалу) изразито прнвилегује капш'алне уделе, a на рачун удела y
раду п услугама (уколико ове последње каинталисањем нису урачунате y вредност
капиталног удела).910-*
За обављање послова y друштву одн. за дрзлитво (вршење пословодства н др.)
може ce предвндети накнада y виду учешћа y добпти друштва. Ако ce висина ове
накнаде везује за внсину добпти (напр. 5% од вредности добнтп) y шггању je Гиантијема. Могуће je уговарање п накнаде y фиксном износу, без обзира на впснну
остварене добитп, али ce тада не ради о учешћу члана y расподели добптп већ о
преузимању чвсте, фиксне обавезе друпггва према неком члану. Код тантијеме
члан нма право да захтева њен обрачун u исплату само ако je je остварена добпт, и
то y пзносу утовореног процешуалног учешћа y добптп. Код фпксне накнаде, напротив, члан има право на њу незавпсно од остварене добпта, дакле и y случају губитка друпггва, и то увек y истом, фпксном пзносу. Због различпте правне прпроде, тантијема ce прнписује капиталном уделу (уиоси ce на кашггалнп конто) a фиксна накнада представља самостално постраживање члана наспрам друштва, па ce
уписује на његов приватнн конто.11)
Уговором о оснивању друпггва ce, такође, учешће члана y подели добнтп може лимшпирати, a да ce евентуална добнт преко тога уноси y резерве друштва,
без прнппсивања капиталном конту члана (одн. чланова).
Коначно, уговором о оснивању друиггва ce може датп овлашћење неком лнцу
да одредп мерило одн. степен учешћа сваког члана y расподелп добптп. Такво овлашћење ce може дати једном шш неколнцшш чланова друштва (напр. члановпма
овлашћенпм на пословодство) неком органу нлп телу y друштву (напр. скупштпнп, ако ce образује, одн. скупу чланова, пли некој компсцјп или одбору) алп п неком лицу ван друштва (напр. вештаку, финансијском консулташу друштва птд.).
При томе, угоиор може дати неке елементе за расподелу које то лпце или тело
обавезују, y противном, ово лице (одн. тело) вршд расподелу добихи по својој слободној проценп.12)
9.

Upor. Gessler, u: Schlegelberger-Gessler. Handelsgesetybuch. 2. Bahd, Berlin-Frankfurt a.M.,
1965. s. 1093; Fischer, u; Grosskomm. HGB, Yweirer Baud. 1. Halbband, Berlin-New York, 1973.
c. 216. Фиксно окамаћивање y одређеној вредности je чак била основна норма y ранијем
Општем немачком трговачком законику (пар. 106)
10. Упор. Hueck. Das Recht der offenen Handelsgese.Usehaft. Berlin. 1964. c. 177.
11. V. Huech, op. cit. 178.

Како ce види, уговором о оснивању друштва члановц друштва могу предвидетн најразличитнја правила за расподелу добити, утврђујући мерила и модалитете
којн им највише одшварају. Међутим, y уговору утврђена иравпла за расподелу
добити могу ce мењаги само изменом самог уговора, дакле, по иравилу општом
сагласношћу свих чланова (осим када je предвнђена могућност измене уговора већином гласова чланова друштва).
С обзиром на изложено, може ce поставити шггање да ли постоје границе v
слободном уређивању добшпи од стране оснивача одн. чланова друиггва? Да лп
слободно уређивање учешћа члана y добити може ићл п дотле да ce уговором о
оснивању друпггва пскључи учешће члана y добпти? Мшшвење о томе да ли je
нскључење члана из учешћа У добши спојцво са природом ортачког друштва су
подељена. Према једном мишљењу искључење члана нз добити je противно природн ортачког друнггва, јер ce радн о друштву које нма трговачкл, привредни карактер, дакле друштву чпји je циљ остваривање добитп.1^ По другом мишљењу,
међ)тим, уговорно цскључење члана из расподеле добити je могуће. Оно ce не
остварује супротно вољи члана, већ уз његову сагласност. Као што члан може да
ce одрекне захтева за учешће y расподелн добити, одн. захтева за исилату добити,
тако може уговором о оснивању друштва да ce п генерално, за убудуће, одрекне
оваквпх захтева одн. права. Осим тога пстпче ce да овакво регулисање није супротно природи ортачког друштва, јер je добит циљ ортачког друштва као прнвредног субјекта, a не сваког појединачног његовог члана,121314^ a потпуно je y складу
са принцппом слободног уређпвања пнтерног односа y ортачком друштву.
У нашем праву искључење члана из учешћа y добитн није могуће. Таква
одредба y уговору о осшшању друштва би према чл. 128 ст. 3 ЗО П -а била нииггава. Овакво законско правило значи да ce члан не може потпуно пскључитн из добити друпггва за све време трајања друштва, па и пршшком његовог престанка.
Не бп, међутим, било супротно закону да ce, поред раније наведених модалитета
разлпчитог учешћа члана y расподели добитн, уговором о оснивању друштва
предвпди н искључење члана из учешћа y годшлњој добити Друиггва, с тим да му
ce не ускрати право на учешће y укупној добити друштва која ce искаже пршшком
престанка друиггва. Не може бити противно природн ортачког друштва, као ни
наведеној законској забранп, ако чланови друпггва предвдде да ce добит неће делвти годшнње већ да ће ce акумулисати y друштву и делити при престанку друштва. Овакво регулисање би било могуће не само када ce ортачко друиггво оснива
на одређено већ и на неодређено време. При оваквом уговорном регулисању добит ce не би пршшсивала кашпалним уделима чланова (свим илн поједнннм) већ
би улазила y резерве друштва. Од овог случаја треба разликовати ситуацију када
сс уговором прсдвиди учсшћс члана y добити и приписивањс добити његовом кашзталном уделу, али без нрава да ce захтева исплата те добити све до престанка
12.
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Упор. Fischer, ор. cit. 217; Gessler, ор. cit. с. 1093.
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друштва. У овом последњем случају добпт ce расподељује сваке годпне, само je
њена исплата искључена све до тренутка престанка друштва.
С обзиром на најразличитије могућности уговорног одстулања y регулисању
расподеле добити y односу на правила предвиђена законом, свако ко тврдп да такво одступање постоји мора, по општем правилу, да то и докаже.13^

З.Сношење губитка
3.1. Законска правила за учешће члана y сношењу губигка
У ортачком друпггву, као основном тш у друштва лица, чланови учесгвују не
само y поделп добити већ и y поделн губитка. По општој законској норми чланови
ортачког друштва сносе губитак y складу са уговором о оснпвању друштва.1516^ И
ово правило ce, као и слично правило о поделц добити, наслања на норму пз чл. 11.
ЗО П -а по којој одредба о сношењу ризпка улази y обавезну садржпну акта о оснивању предузећа.
Уколпко ce, ипак, уговором о оснивању не уредп (пли ce не уреди на ватван н
потпун начнн) сношење губптка, поставља ce шггање постојања диспознтпвног законског правила које бп ce y том случају применпло. Проблем дпспозитпвног законског правила ce јавља практачно на истп начин као и код поделе добптп. Због
тога ce п овде може закључити да ce y недостатку посебног законског правила у
делу о ортачком друиггву, има применитн правшхо пз општег дела ЗО П-а према
којем оснпвачн, чланови п акционари, сразмерно својнм уделима одн. акднјама,
учествују y )Ч1рављању предузећем, деоби добптп u сношењу ризпка пословња, ако
осшшачклм актом и статутом предузећа ннје друкчије предвпђено.17-1Због тога mi
за сношење губнтака за наше право ннје прихватљнв став да ce, y недостатку другачијих одредаба )■уговору о оснивању др}1 пгва, гу^бптак делн једнако, по главама,
због претпоставке о једнаким улознма чланова друштва18) п то пз нстцх онпх разлога који су раније наведени код поделе добптц.
Према томе, може ce за^гучити да y недостатку' посебног уговорног регулнсања важи дпспозитивно законско правило да чланови ортачког др)чгггва учествуј)' y сношењу губитака друиггва сразмерно вредности својих удела тј. капиталних
удела y др)иггву.
Н а овакав зак-чучак нема \тицаја чпњеница да ce y чл. 55. ст. 2 ЗОП-а говорп
о сношењу рлзика a не губитка јер je термин “ризик” очнто употребљен y ишрем
смислу (тј. да ce уз рнзпк до виспне удела обухвати п губитак преко тога) да би општа норма била прихватљ!ша и за дрзиггва лпца и за др)Т1ггва кашггала. Другачије
тумачење ове законске норме, евешуално y том смнслу да ce учешће )• “ризику” и
15.
16.
17.
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код ортачког друшгва има схватити као код друштава капитала, тј. да ce огранцчава на вредност улога одн. каииталног удела члана, поново би огворило проблем
законског правила за поделу губитака преко тих врсдности. Ипак, чак и за случај
оваквог дтмачења требало бн бар по принципу повезаности добити н губитка нз
чл. 130 ЗОП-а доћп до пстог резултата, тј. до правила да ce и преосталп губитак
распоређује на чланове, сразмерно вредностн њихових капхггалних удела, тј на исти начин како ce делц и добнт.

3.2. Уговорно уређивање учешћа члана y сношењу губитка друш гва
Као и код поделе добпти, оснпвачн одн. чланови су слободни да уговором о
оснпвању друштва сношење губитка уреде на најразличитије начинс, y складу са
општом слободом уређивања интерних односа y друиггву.
Уговором ce, тако, за сношење губптка могу предвпдети иста мерила н критерпјуми као u др)та правила која важе п за расподелу добитн. Закон полази од
пдентпчног регулпсања поделе добитн и губвтака као редовног случаја, због чега
je утврдио п принцип повезаностш добити и Губитка y ортачком друшгву. Према
овом прпнпдпу, којн заправо представља посебно инерпретацијско правило, ^ако
ce y утовору о оснивању ортачког друштва одступи од законских одредби само у
погледу учешћа y добити пли учешћа y губитку, y сумњп, одступање ce односн и на
добнт и на губптак.1920^ Међ)тнм, уговором ce може изричито утврдити да ce једна
мерила и критеријуми употребљавају за поделу добпти a др>та за сношење губитка.
Одступања од законских правила о сношењу губитка могу бити најразличитпја.. У обзир долазе практично сви модалитети раније разматрани код уговорног
регулисања поделе добитп. Тако ce, пре свега, може утврдити да ће ce губнтак сноситп по главама, a не сразмерно вредности капиталних удела чланова. Исто тако
могуће су и разлпчнте комбинације овнх двају мерила, како je то раније показано
код поделе добптп.
Поред могућих уговорних модалитета на које je указано раније y вези са поделом добпта, уговором о оснивању друпггва ce за сношење губитка могу поставити
и нека друта, специфична правила која су карактеристична управо за сношење губнтка.
Тако ce може уговорити да ће ce за покриће губитака користити само улози
чланова, a да ће ce само евентуални губитак преко тога приписивати члановима
(одбијањем од њнховог капиталног удела) према уговорном или законском мерилу.
Исто тако може ce уговором предвпдети да ће ce губитак пршшсивати члану
само до вредносги његовог капиталног удела, a не и преко тога21)( што не искљу19.
20.
21.

Васиљевић, ibidem.
Чл. 130 ЗОП-а.
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чује, наравно одговорност и таквог члана за обавезе друштва) или само дотле док
постоји позитивна вредност капиталног удела (одн.активна вредност каииталног
конта).
Уговором ce може предвидети и правило да ce подела губнтака на чланове
одн. одбпјање прштдајућег дела губитка од вредности капиталног удела чланова
не врши током трајања друпггва, већ да ce обрачуна тек на крају, при престанку
друштва или прн иступању члана из друиггва.
Могуће je, такође, да ce подела губитка препусти једном или неколицини чланова друштва (напр. члановима овлашћеним на пословодство) органу или телу
друиггва (скупштини или скупу чланова, њиховој комисији или одбору) као и трећем лицу (вештаку, финансијском консултанту и сл).
Границе слободе уговорног уређивања учешћа чланова y сношењу губнтка
одређене су на исти начин као и код поделе добпти. Потпуно искључење члана из
сношења губитка друштва није могуће, одн. таква одредба y уговору о оснивању
би бнла ништава.2223^ Могуће je, према томе, само искључење из сношења годишњег губитка, али не и из укупних губитака друштва прн обрачуну y случају престанка друштва. Ако je неком члану загарантована мшпшална пли сјзиксна добит,
он je на овај начин нскључен цз сношења текућег губптка друиггва.
И за сношење губитка важн правпло да онај ko ce позшва на уговорно одступање од законског правила y погледу сношења губитка, мора постојање тог одступања да докаже.

4. Однос учешћа y подели добити и учешћа y сношењу губитка
С обзиром на нзложено, може ce закључнти да однос између учешћа y подели
добити (удео y добпта) и учешћа y сношењу губитка (удео y губнтку) може бити
уређен на разлпчнте начнне.
Ако уговором о оснивању није одређено др)то мерпло за учешће y подели добити н сношењу губитка од законског, удео y добптп п удео y губитку члана je истп, тј. оба ce своде на мер)’ вредностп његовог кашггалног удела. Уколико je капитални удео активан (тј ако капитални конто члана показује позптнвну вредност)
удео y добитн н удео y губитку ће бити изражени y истој велпчини (напр. ако вредност капиталног удела пзноси 25% плп 1/4 н сл. од вредностн свих капиталннх
удела y друштву, тада je п удео y добити и удео y губитку такође 25% или 1/4). Ако
je, пак, кашггални удео једнак нули (или je негативан) члан др)титва не учествује y
подели добитп алп ни y сношењу губнтка.24)
22.
23.
24.

В. чл. 128 ст. ЗЗО П -а.
Упор. Fischer, ор. cit. 219.
Наравно, ова правила важе само y интерном односу. за обавезе друштва ггрема трећим
лицима због којих je, евентуално настао губитак. Иначе, члан друштва одговара неограничено и солидарно целокупном својом имовином, независно од стања његовог капиталног удела.

Уговором о оснивању друштва ce, такође, може утврдити једнак удео y добити
и удео y губитку алл по др)том критеријуму од законског, напр. по главама.
Захвал.ујући могућности аутономног регулнсања учешћа y добити и губитку
друиггва, удео y добита и удео y губитку члана може бити разлнчите вредности.
Тако ce уговором може предвидети другачије мерило од законског само за удео у
добитп илп само за удео y губитку (напр. да ce добнт дели према капиталшш уделнма a да ce губптак дели по главама или обтнуто) као што ce могу иредвццети
уговорна. али међусобно различита мерила за учешће y добити и учешће y губитку друштва.
Ако ce, међутим, y уговору о оснивању одступи од законског правила само у
погледу удела y добитп или само y погледу удела y губптку, y сумњи, a по посбном
законском интерпретацијском правплу, одступање важн н за добит и за губитак.2^
Уколпко пак сумње нема, тј уколико je уговором недвосмислено предвиђено да ce
одступање односп само на удео y добити шш само на удео y губитку, ово законско
правпло о повезаности добпти п губитка ce не примењује.
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Правна природа односа између акционарског друштва и
члана Управног одбора
Правни карактер везе између друштва п чланова органа je предмет веома различлтих оцена, алп дошшира схватање о његовом уговорном карактеру. Ово je
веома важно за приступ проблему с обзиром да ce на тај начин може објасннти постојање статутом предвнђенпх обавеза лпца, која су чланови управног одбора, али
нпсу и члановн друштва. Ta лнда су обавезана стстутом, пако нису чланови
друштва, чији je то акт, зато што су ce на то обавезала уговором са друштвом.
С обзиром да су, по правилу, чланови управног одбора физичка лица, спорови
нз овог уговора су y надлежности редовних судова. Ипак, будЈћп да Закон о предузећпма није до краја јасан y погледу чланова управног одбора ("лпце"), постоји
могућност за надлежност прнвреднпх судова, завпсно од тога да лп ће ce прнхватити да правно лице може бпти члан унравног одбора.

1. Појам и закључење уговора
У погледу чланства неког лица y органу треба иматн y вццу два момента - пзбор, постављ>ење (Bestellung) н намепггење органа (Anstelluug). Избор представља
једнострану изјаву воље друштва. Она je неопходна ради осннвања друштва, a доцније ce понавља да би друштво на тај начин, према трећпма, задржало могућност
формирања u изражавања вољ>е. Избор je унуграшњи акт корпорацијског права
(соцнјално правни акт) и, како смо већ указали, једнсоранп правнн акт. По свом
дејству представља овлашћење за поступање y оквиру делокр>та органа утврђене
законом и статугом. У шггању je овлашћење као цравна моћ, a не као субјективно

право. Избор (постављење) je, зато, део објективног права - везано je за статут и
закон.
Насупрот томе, субјективна права и обавезе настају на основу "намештења"
(Anstellung) - закључењем уговора између друштва и односног лица (Anstellunsveitrag). Тпм уговором ( "уговор о намештењу") ce члан органа (управног одбора)
обавезује да врши послове из делокруга органа, a за то стиче право на уговорену
накнаду.12)
У погледу "избора " и "намешгења" постоје два приступа. По једном схватању
y шггању су два п а т у в о одвојена правна акта. По друтом схватању не доводи ce y
пптање њпхово постојање, али ce указује на њпхову везу. Ta повезаност ce, на плану закључења уговора, огледа y томе што "избор" представља понуду за закључења уговора. Имајући y вцду одредбе Закона о предузећима пзбор од стане скупштине (када су y шггању члановп управног п надзорног одбора) представља понуду за закључење уговора чпју садржину иредстављају одговарајуће одредбе статута п закона. прихват понуде односно лице може изразпти конклудентном радњом отпочињањем вршења послова из делокурга органа. То, наравно, не искључује
могућност закључпвања посебног утовора са чланом управног одбора. Према чл.
237. поред права и обавеза које члан управе има по закону (треба:... и статуту),
друта права и обавезе могу ce одредити посебним уговором члана управе и друштва y складу са статутом. Према томе, однос између члана органа п друпггва je
увек уговорне прнроде, при чему може, али не мора, да постоји посебан уговор.
Ово разликовање je од значаја за положај чланова управног одбора. Када je y питању прећутно закљученн уговор, његова садржина je преузета из објективног
права п свп уговори имају једнаку садржину. За разлику од тога, y случају посебно
закључених уговора, права појединих чланова управног одбора могу бити различита, како по врсти, тако п по обиму.
У вези са избором као пунодом за закључење уговора поставља ce шггање да
ли акционар може да гласа о сопственом избору за члана управног одбора. Избор,
како смо раније показалн, односно одлука о избору предстаагва домен објективног
права - њоме ce не заснивају субјективна права. Као последица тога, акционар
(члан скушптине) може да гласа о сопственом избору за члана управног одбора.
Тиме ce решава и питање једноперсоналних друштава - једини члан друпггва може
себе да изабере за члана управног одбора.^ Члан скупштине, таксфе, може да учествује и y формулисању понуде за закључење уговора са чланом управе (тј. са саш ш собом). И y овом случају важи аргумент да ce избором не заснивају субјективна права, него тек закључењем уговора. То je, истовремено, последица схватања,
којасмо споменули,a по којима "избор" и "намеиггење" представљају једну цели-
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Органска теорија y свом првобитном облику није прихватила постојање једноперсоналних друштава.

У противном би, истиче ce, мањина могла, путем на пр. одбијања накнаде, осујетити избор за који ce већнна нзјаснила. Сличан приступ постоји и y америчкој
судској пракси - прихват нзабраног je од суштинског значаја за сам избор.1-' Прихват je неопходан, y сваком случају, зато што не постоји обавеза прихватања чланства y органу друштва. То je, по себи, јасно када су y питању лица ван друштва, али
важи и за акционаре, y погледу којих не постоји таква обавеза као чланова друштва.34) У вези са неопходношћу пристанка, на овом месту, указујемо на постојање
концешџце по којој постоје два уговора.5-*Избор, по том схватању, представља избор од стране надлежног органа и прпхватање од стране односног лнца. То je, дакле, један )товор, на основу којег члан управног одбора обавља послове из делокруга органа утврђене законом п статутом п, према друштву, стаче субјектнвна
права и обавезе. Избор ce допуњује кроз др>ти уговор - "уговор о намештењу",
који садржп одредбе о накнадама, одсуствима, одморима и друге допуњујуће
одредбе.
У погледу избора као понуде за закључење уговора износи ce приговор да таква воља друиггва треба да буде саошдтена преко застушшка. Насупрот томе, указује ce да заступање друиггва није од значаја за акт о "намеиггењу" - уговор са чланом управе. Избор je, како смо раније показалп, акт "унутрашњег" права - корпоративни акт. Ипак, сматрамо да ово пптање заслужује непгго детаљнпји прнстуи.
Пре свега, када су y питању корпоративнп актп, пословодни орган нцје једпни заступник др)штва. Ако je лице y питању присутао, тада скупштина, вршећп избор
тог лнца, иступа н као заступник друштва.6) У том случају нзбор представља понуду упућену присутном лицу и, ако није другачије утврћено y акту о избору или статуту, она ce мора одмах прихватнтн, цначе ce сматра одбијеном (чл. 40. ст. 1. Закона о облигацпошш односима). Ако лице које je пзабрано ннје било присутно,
тада je, по правилу, довољно обавепггење од стране дпректора. У том случају je
учињена понуда одсутном лицу п њена обавезност ce утврђује према чл. 37. Закона о облигацноним односима. Ово шггање ce, наравно, не поставља за слЈ^чај закључивања посебног уговора са чланом управног одбора, с обзнром да тада утовор
за друпггво закључује директор, као законскн заступннк друштва.
У вези са закључењем уговора са чланом управног одбора треба иматп y виду
једну специфичну ситуацнју. То je могућност да члана управног одбора бира лице
ван друштва. То je према Закону о предузећима могуће када ce тпме заснпва однос
матичног н зависног нредузећа (чл. 406. ст. 1.). Тада je завнсно друиггво уговорна
страна - уговор je зак љ ^ ен пзмеђу члана управног одбора завпсног предузећа н
зависног предузећа. Истоветан прпступ важи и када не долазн до формнрања односа матичног и зависног предузећа по том основу - уговором je пренето право на
3.
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пзбор мање од једне четвртше чланова управног одбора. До избора ван друштва
долази и када представникс раднпка не бирају органи друштва (савет запослених
није орган друштва). У таквим случајевнма ce често говори о делегаранпм члановима органа. Када су y пптању делегирани представници запослених, прпхватањем
послова (може и конклудентном радњом) онп ступају y правни однос са друштвом.7^
Када су првп органи друштва y питању нзбор није акт воље друштва, независно од тога да лп избор врши осннвачка скупштина, или оснивачи. Ово зато што y
том тренутку друштво не постоји - субјективитет стнче уписом y регистар. Ипак,
права и обавезе прелазе на друштво ex lege на основу чл. 6.

2. Правна природа уговора
Будући да je y пптању неименовани уговор од посебног значаја je утврђивање
његове правне природе. Правна природа уговора представља предмет врло различитпх определења - износе ce схватања да je y питању уговор о раду за друтог (уговор о служби), уговор о налогу, уговор о друштву.
Имајући y виду решења домаћег права сматрамо да схватање које би ce заснивало на уговору о раду не бн било прпхватљиво, пре свега зато што je то основ за
заснивање радног односа. Прн томе треба нмати y вццу да раднн однос чланова
управног одбора постоји y друштву, шш ван њега (или не постоји) независно од
њнховог статуса као чланова управног одбора. Опозив члана управног одбора и
раскид утовора не значе и да му je престао радни однос, ако je и заснован y друштву. Сматрамо да je уговор са чланом управе најближи уговору о налогу (мандату)
- чл. 749 U даље Закона о облпгадионим односима. При томе треба имати y виду
модификације условљене елементима корпоративног права. Тако на пр. избор
члана управног одбора je преносиво право, које може уговором да ce пренесе на
лице ван друиггва (чл. 406. ст. 1). Надаље, корпоративним правом ce предвиђа и
обавеза лојалности - члан управе не може да конкуршде друпггву (клаузула конкуренпдје из чл. 92) и под посебнпм режимом су поједини пословц друштва са чланом управе (клаузула конфликта интереса из чл. 93). Специфичност представља и
накнада чланова управе (чл. 269. и 270.), која ce мора посебно уговорити. Нема општег правиша по којем члан управног одбора има право на накнаду. Код уговора о
мандату налогопримац има право на накнаду, изузев ако другачије није уговорено
пли произлази из природе међусобних односа. Осим тога, друштво има, под одрећеним условима, право да смањп накнаду члану управног одбора, док налогодовац
може само тражити њено смањење (чл. 762. ст. 3. Закона о облигацноним односима). И поред везе измсђу избора и закључења уговора, опозив, као стављање ван
снаге акта о избору, не значи истовремено и раскпд уговора, који ce врши по правшшма уговорног права. Спедифичност предстаагва и ограничено временско ва7.

Gadow, op.cit., стр. 603-604, Godin, Aktieügesetz, Berlin 1967, Књ. 1,1967, стр. 520.

жење уговора.89'1Насупрот томе, уговор о налогу ce може закључити на неодређено време. Потребно je, посебно, указати на чл. 751. Закона о облигацноним односима, према којем je налогопримац обавезан да изврши налог према упутствима
добијеним од сгране налогодавца. Ово je потпуно непрнхватљиво са корпоратпвног аспекта, будући да су органп независни y свом раду и y оквиру своје надлежноста. Друштво, дакле, нема положај налогодавца, који би, изјавом воље преко неког другог органа, имао право да даје упутство члановима управног одбора. С друге стране, нема ни обавезе члана управног одбора да евешуално изјављену вољу
неког органа (дпректора) третира као упутство које га обавезује.
Као што ce види лнста специфичности утовора о намештењу y односу на уговор о мандату могућа уз всфење рачуна о споменутим спецнфичностима, које су
резултат утицаја корпоратнвног права.

3. Пуноважност и ништавост избора и намештења
Независно од определења y погледу односа пзбора и намештења, о чему je већ
било речи, они су повезанп утолико што je пувоважност избора услов за пуноважност утовора о намештењуА
Избор je нииггав ако приликом избора нису испуњене законске претпоставке
(одсуство законскпх забрана) п статутарне претпоставке (на пр. статус акцпонара). Последпца нпштавости избора je ншлтавост утовора. На овај уговор ce примењују правила Закона о облигационим односпма која ce односе на ншптавост и
рушљпвост уговора, као п на свакп др)тн уговор. Уговор je нппггав зато што je
његово закључење супротно нмператнвннм законским прописима - обављање послова пз надпежности органа ce поверава лицу y поглсду којег постоје законске забране да обавља те послове. У погледу последпца нпштавости (чл. 104. Закона о
облигационим односима) треба пматп y виду да, због пришџша обостране рестшуције, друга уговорна страна задржава накнаду коју je прнмила за период y којем je
обављала послове као члан управног одбора. Идак, треба указатн да то не мора
бнти увек случај. Ако je члан управног одбора прикрно већ постојеће чланство y
три управна одбора, тада суд може, на основу чл. 104. ст. 2. Закона о облнгацпоннм
односнма, одбнтн његов захтев зато што je бпо несавестан. У пстој сптуацпји
друштво може поставпти п захтев за накнаду штете (чл. 108. Закона о облигацпоним односима), a то лпце je одговорно и за прекршај (чл. 440. ст. 1. тч. 5.).
Намеиггење као уговор може битп нипггаво из других разлога, a не само због
ннштавости пзбора. У таквим ситуацијама ншптавост уговора не доводи до нпштавости нзбора.10)
8.
9.
10.

Тако: Lehmann - Dietz. Gesselschaftsrecht, Berlin - Frankfurt 1970. стр. 314 и даље.
Wurdiager H., op.cit., стр. 104.
Тако Gadow.op.cit., стр. 478-479.

4. Садржај и тра јање уговора
Трајање уговора ce везује за мандат члана органа. У том смислу указујемо на
чл. 69. где je утврђено да мандат траје најдуже пет годша (са могућношћу поновног избора). Истовремено треба имати y вцду да дужина мандата иојединих чланова управног одбора не мора бати иста. То, истовремено, значи и да дужина трајања уговора не мора бити нста за све чланове управног одбора. У вези са дужином
трајања уговора поставља ce пхггање и евентуално уговорених клаузула аутоматског продужења уговора. Ове клаузуле би производиле правно дејство само y случају новог акта о избору.11*Могуће je, дакле, обухватити једннм уговором више
мандата истог лица.

5. Престанак уговора
Како смо већ нагласшш уговор ce закључује на одређено време, због чега
пстек рока, на који je утовор закључен, представља редовни начпн престанка уговора.
Уговор престаје одустанком и отказом угвора. У погледу одусганка друштва
упућујено на излагања која ce односе на опозив члана управног одбора и однос
опозива и одустанка уговора.12-’
И на отказ уговора од стране члана управног одбора, прпмењују ce, такође,
правила утовора о мандату (чл. 766. Закона о облнгационим односима). Члан
управног одбора (налогопримац) може отказати уговор кад хоће, само не y невреме. И y случају отказа од стране члана управног одбора могућ je отказ ad nutum.
Ако je отказ дат y невреме члан управног одбора je дужан да накнадн штету друштву, изузев y случају да су постојали основанн разлози за отиаз уговора. Ииак,
члан управног одбора који je отказао уговор мора да наставн да врши послове који не трпе одлагање, док друштво не буде y стрању да преузме бригу о њнма.
Имајући y виду спецпфичност уговора са чланом управе којег je бирало лице
ван друштва, напомпњемо да члан управног одбора отказује утовор друтој уговорној странн, дакле зависном друиггву, ако je y питању ситуација из чл. 406. ст. 1. Отказ, односно одустанак од уговора може изјавити само уговорна страна - члан
управног о дбора и друиггво.
Насупрот томе, опозив може извршити лице ван друштва, као оно које je извршило избор, алн и друштво, с обзиром да ce оно не може лшпити права на опозив.

11.
12.

Wurdinger H.op.cit., стр. 105
Арсић Зоран, Избор, мандат и опозив члана управног одбора, Правни живот 11/1998, стр.
225-229.

Проф. dp Дара Миленовић,
Правни факултет, Ниш

Органи акционарског друштва и њихови међусобни
односи
Акционарско друпггво je ттш чни представник друпггава капптала. Организациона сфуктура овог друштва je одређена његовим особинама, a то значи да je пзведена на својннској и функционалној основп. Својша je основ укључивања власнпка друштва y управљање друиггвом, a остваривање циљне функције акционарског друштва, као пршвредноправног субјекха, je од одлучујућег значаја за структуру органа y друштву н за разграничење њпхове надпежностп.1^

1. Опште напомене
Акционарским друштвом управљају његовн власницц (акционари). Управљачка моћ сваког власника (број гласова y органу управљања) једнака je величшш
његовог капптала(улога) унетогу др)тптво. Акцпонарско друштво je демократска
заједница y којој je начело равноправностн власнпка (акцпонара ) једно од основних начела. С обзиром на обележја овог друштва, које га чнне посебном врстом
друпггва, демократија ce y њему одражава кроз однос кашггала: цстн капитал-пста
права y друцггву. Власници акцпонарског друпггва нмају свој орган, који свој ауторптет и лепгпшнтет изводи пз својине. Тај орган je скушптина друштва. Пошто je
својина основ укључивања власника y управљање друштвом, то je скупшпша оба-

везни орган др)тптва. Истовремено, скупигпша има хијерархнјски највшде место у
друпггву.
Акдионарско друпггво, као н остала привредна друиггва, je добнтна организацнја. Оно нма лукративне цпљеве-стпцање u расподелу добхггп између власника
друштва (акционара). Делатношћу друштва тај основни циљ треба да ce оствари.
За остваривање тог цпља неопходно je стручно и професионално обављање текуће управљачке функције y акционарском друпггву. Скупштина je хжјерахијски најВ1ш ш орган друпггва, алп њени члановп не поседују неопходну стручност п професпоналност за обављање упраатзачке ф)тжцнје. Скуинтгаа није стручно и професнонално тело, a капитал, односно ингерес кашггала, подразумева максималну
стручност, професионалност и континзтптет y обављању текуће управљачке функције y др)иггву. Само мањи број акцпонара зашггересован je за учешће y управљању друпггвом. Обично je то отЈлај са акдионарпма који поседују највећи пакет
акцпја друштва. У настојању да појача стручност , квалитет, професионалност и
континутет y обављан.)7теку^е )иракл.ачке функцнје y друштву, с к ) ж т ш а бира
оператпвни орган упракл,ања друштвом. У таквој ситуацији стварни орган Јтгрављања je Јирава др)Л1ггва (уиравш! одбор), a скупштина друштва прераста y орган
кошроле и надзора. Тако je дошло до правног раздвајања својннске од ) прављачке фз-нкције y оквпр)' акцпонарског др}'штва. Власннцп др):пггва(власници капитала) не управљају својим кашггалом, већ то чпве лица која не морај}- да буду власнпцп дрзтптва, алп која располажу неопходном стрзгчношћу и професионалношћ}7y поглед}7управљања друштвом. Унутар акционарског др}лптва појавила
ce једна нова структура и интересна група-управљачи (пословодство), која постаје
и дохганантан фактор друпггву. У правној литератури y вези са променама y
остваривању )тзрављачке функције y акционарском друшгву појавило ce једно интересантно схватање,2-*које, чини нам ce, y потпуности одражава реалност y односима y оквиру акцпонарског друшгва. По овом схватању, акдионарско друштво
преставља заједницу интереса ("Interesseadegemeinschaft") трп-интересне групе које имају посебне интересе : власшжа (акционара), управљача (пословодство) и запосленнх. Упрааљачка функдија y акционарском друпггву je ојачала и осамосталила ce, алп y националннм правнма не постојп јединствено решено питање организацнје управе y друштву (шггање модела управе; броја чланова; услова предвиђених за чланство y управи; мандата, реизборности; итд.). Морамо истаћи да je y
поглед}-' уређивања питања организације управе акционарског друпггва y нашем
Закону о предузећима из 1996. годнне (у даљем тексту: ЗО П ) прихваћено решење
које није познато y правима држава са развијеним акдионараством. Но, о томе ћемо рећм нешто внше на одговарајућем месту y раду. Једно je, међутим, сигурно.
Интерес кашггала одређује и модел управљања друхптвом. Чланови управе за свој
рад одговарају власницима друштва (скупштини), било непосредно или псхредно.
С.М. Schmithoff: Employée Participation and the Theory of Enterprises. "The Journal of Business
Law", април, 1977, стр.265.

Акционарц (власшши друшгва) животно су заннтересовани за рад друштва и
његову успешност y иословању. Њих интересује све што je y непосредној или посредној вези са остварењем основног цшва друиггва-са остварењем добитп друштва. Ош! имају Законом установљено право да ce обаведггавају о раду друштва u
раду органа друиггва (управе друштва); о његовпм рачуноводственим псказима,
укључујући и консолидовани рачуноводствени нсказ. Акдионари имају право да
прегледају пословне књиге и документа нредузећа п да оргашша одређеним оснивачким актом плсмено иостављају питања о управљању предузећем на која ce мора писмено одговоритп. Остваривањем ових Законом установљених нрава, власници друнггва остварују индшшдуални надзор над пословањем друштва п над радом његових органа. Пошто je акцнонарско друиггво један сложени механизам,
којп представља јединствену целину, то вршење надзора над његовим пословањем
и радом његових органа (управе) подразумева одређену стручност u професионално вршење надзора. Власницп друштва-акцлонарп, као н скупштпна друштва,
односно њенп чланови, по правилу не располажу неопходном стручношћу за вршење надзора над пословањем друштва п радом његових органа. Неопходно je да
надзор буде нзвршен стручно н професионално-једном речју квалитетао. Из тог
разлога, скупштина друнггва бнра, по правнлу, на цскључиво стручној основн, посебан орган-надзорни одбор. Надзорни одбор je самосталан орган, незавнстан y
свом раду од управе друштва, којн вршп трајну контролу (надзор) над пословањем друштва и над радом његове управе.
У акционарском друштву одлз^ф-ћу позицпју има капитал, али п фактору рада y друнггву прндаје ce одређенп значај. Не доводећп y пптање одлучујућу позицнјЗ' кашп'ала, може ce рећл да акдпонарско друштво представља органск}’ целин}' кашггала п рада. У друпггвпма са развцјеном тржишном прцвредом п акцпонарством, запослени y акцпонарском друпггву з^чествуј)' y управљању др)гиггвом
(партшџшација запослених y управљању друпггвом) y складу са Законом u аутономном регулативом. Слично решење предвнђено je н y нашем Закону о предузећнма (чл. 82.). Партшџтација запослених y управљању акцнонарсклм дрзчшЂОМ
може да ce остварује на разлнчите начине-пуге.м инстшуцноналнпх облпка (савет
запослешк-радш! савет; комнтетп пред}”зећа; предстаал.ање запосленпх }■надзорном или управном одбору, шш y оба одбора; дпректор радннка-раднпк директор)
и непнституционалних облика (састанак тимова, крзжооци квалитета нтд.). Наш
ЗО П предвиђа институцпоналне облнке партицппације (чл.83.-86.). Најзначајнијп
инстшутр1онални облик партцципацпје по ЗОП-у je савет запосленпх. То није орган управљања друштвом, већ je то орган y чијој je надлежности одлучивање о miтањима која су од непосредног интереса за запослене y акцнонарском друштву.
Савет запослених треба да допринесе остварнвању заштите пнтереса запосленпх y
друпггву.

2. Органи акционарског друштва према ЗО П -у
Према ЗОП-у (чл.60.ст.1., 2. и 5.), органи предузећа јесу: скупштина, као орган
власниха; уиравнн одбор, као орган управљања; директор, као орган пословођења; надзорни одбор, као орган надзора. Управни одбор п директор предузећа
чпне управу предузећа. Статутом предузећа може ce предвидети да ce y предузећу
бира il пзвршни одбор днректора.
Структуирање органа акционарског друштва може бити различито-у зависностн од критеријума који су ирихваћенп као правно релевантни за вршење структуирања. У упоредном праву постојп разноликост критеријума y погледу утврђивања обавезности постојања одређених органа (управног одбора). Најзначајнијн
критеријуми су: облик друштва, висина кашггала, број запослених y друштву u итд.
Наш ЗО П je прихватио чптав низ критерцјума значајних за структуирање друштва; начпн оснпвања друштва; делатност коју друштво обавља; број запослендх;
оснпвачп др)Л1гпва; својинскп облнк основног капитала друштва и број власника
кашггала (број акцнонара ). У завпсности од наведених критеријума утврђују ce
обавезнл п факултатцвни органп за свако акционарско друип’во посебно.
Ако ce акционарско друштво осннва на симултани начин, његови обавезни
органи јесу скуппггана и директор.
Ако ce акционарско друштво оскпва на сукцесиван начпн, његовн обавезни
органп јесу скупштина, управни одбор и директор ( чл.248. ст. 1. и 2. ЗОП).
У акцпонарском друштву које обавља делатност од општег интереса (јавно
акцпонарско друштво), обавезни органи јесу скупигпша, управни одбор, надзорни
одбор и дпректор (чл. 402. ст.1. ЗО П).
У акционарском друшгву које нма више од сто запослених, бирају ce управнн
п надзорни одбор. Само нзузетно y повезаним предузећима може ce образовати
надзорни одбор на нивоу матичног предузећа a y складу са одредбама ЗО П -а и
статугом матичног п зависног предузећа. У акционарском друштву y коме ce не
образује управни u надзорни одбор, о шггањима из делокруга тих органа одлучује
орган одређен оснпвачким актом односно статутом (чл.65. ЗО П ).
У једноперсоналном акционарском друиггву једини обавезни орган je директор. Послове скутитине и директора обавља власник, ако одлуком о оснивању
није друкчије одређено(чл. 248. ст. 3. ЗО П). Одлуке које ce доносе y вршењу функција управљања друштвом уписују ce y књигу одлука. Одлуке које нису уппсане y
књигу оддука не производе правно дејство.
Ако y једноперсоналном друпггву има више од 100 запослених, бирају ce
управни и надзорш одбор. Законом о предузећима ce уређује једно значајно питање-учешће запослених y одређеном броју y органима управљања и контроле (надзора) y акцнонарском друштву.
У јавном акционарском друштву, и акционарском друиггву са већинским
друнггвеним капиталом, представниди запослених, изабрани на начин утврђен
статутом, чине трећину управног и надзорног одбора (чл.83. ст.1.30П ).

У акдионарском друштву са приватним, односно већинским прнватним капиталом, запослени бирају y управни п надзорнн одбор најмање једног представника,
на начнн прдцвиђен статутом (чл.83.ст.4. ЗОП).
С обзиром на одлучујућу познцпју кагаггала y акцпонарском друштву, то ce
пршшком уређивања учешћа y управљању, учешћа y одлучивању и учешћа y контроли над радом друиггва од стране запослених y друштву (паргшџшација запослених y управљању друштвом), y нашем ЗОП-у водило рачуна о управљачкој позицији капитала и неконфлпктности његове позицпје y друиггву. У том смислу,
ЗОП-ом je изричито предвиђено да ce већинско чланство y управном п надзорном
одбору не може ни y ком случају стећи кумулацијом учешћа запослених по основу
рада и по основу својнне (чл.83.ст.2.30П).
Статутом акционарског друштва може ce предвидетп да ce y друштву бира и
изврпши одбор директора. То je једпни факултативни орган друштва, осим ако посебним законом за одређена предузећа основана законом није предвиђена обавеза
постојања и овог органа. Извргпни одбор директора je помоћни и извршни орган
који извршава одлуке других, њему надређених органа, a пре свега дпректора.
Уз пуно поштовање одлучујуће позиције капитала п уважавање функције акционарског друштва, као привредно-правног субјекта, y ЗОП-у je извршено разграничење функција управљања, извршавања и надзора y акционарском друштву,
са разграничењем органа који су носиоди ових функцнја.3

3. Скупштина акционарског друштва
Скупштина као орган власника, нма нека обележја по којима ce разликује од
осталих њој лодређених органа акционарског друпггва.
Прво, скупштина je скуп (збор) акционара који имају право гласа y њој.
Управљачка моћ акцнонара (број гласова y скушитпни) једнака je велпчшш капптала којом располаже y друиггву. Др}тим речдма, право гласа акцпонара je сразмерно броју његовнх акција с правом гласа. Статутом друштва може ce утврдити
највећп број гласова сваког акционара, без обзира на номпналну вредност акција
са правом гласа које поседује под условом да то важн за све акцпонаре који поседују акцнје са правом гласа. Статутом друиггва може ce условити учешће акционара y одлучнвању скупштине друштва поседовањем одређеног броја, односно
одређене номпналне вредности акдпја, с могућнопсћу удр)жпвања акционара.
Акдионарп са правом гласа учествују y раду скупштине н доношењу одлука из њене надлежностп, лично или преко својих пуномоћника, којп поседују уредио пуномоћје. Акционари, којн имају право гласа само y погледу одређених пптања, учествују y раду' и одлучивању скушптпне само y везп са тпм питањима.
Друго, чланови скупштине акционарског друштва ce не бнрају, већ чланство y
скупштинн остварују из својине над друштвом.
Треће, чланство y скупштпнн није ороченог мандата, јер оно постојн све док
акционарп поседују акццје са правом гласа које je нздало друшгво.

Четврто. скупштнна, као орган власника акционарског друпггва, не може ce
распуспгги.
Сви остали органн акционарског друштва, којима je скупишша надређени орган, бирају ce од стране надлежног органа (скупштине, односно управног одбора,
плп надзорног одбора, y зависности од модела управе), на време одређено оснивачким актом, односно статутом, које не може бити дуже од пет ш дш а, уз могућност поновног пзбора, п могу бити опозвани од стране надлежног органа, под
условпма одређеним статутом.
Постојп више врста скупштина акционарског друпггва. Критеријуми на основу којих ce врши разликовање су различити, a најважнији су: временски период заседања; пптања о којима ce расправља; кворум за одлучивање; већина за одлучивање; птд.Традпционално je разлпковање три врсте скупштина: оснивачке (конститутвне), редовне и ванредне скупштине. Наш ЗО П не прави разлнковање на
редовне и ванредне скупштине. Поред ових врста скушптине, прави ce разликовање на опште п специјалне скупиггане. Редовна п ванредна скупштина имају карактер оппгге (генералне, главне) скупишше, a спецдјалну скупштину чпне акцнонарн који поседују акције одређеног рода (познаје je п наш ЗО П).
Нека права (нпр.швајцарско право-чл.701. Закона о облпгацнјама), поред наведених врста ск}гпш тш е познају и тзв. универзалну скупштину. Ова скупштина
окупља тоталитет капигала. Као таква, она указује, да je акдионарско друиггво демократска заједнпца y оквиру које акционарн могу остваривати своја чланска права не само y скупштшш, већ п y оквиру неке друге ф орм е3-*
Надлежност скупштше je врло значајна, она je одређена законом и не може
ce мењатн статутом, јер су y шггању норме ius cogens. Надлежност скуппггине ce
може проширити статутом, али не на рачун управног одбора нли неког другог органа коме je она надређена. У континенталном праву, све вшпе je y примеш! начело англосаксонског права, по коме je y надлежноста скупштше само оно што je
законом и статутом изричито предвиђено.
Решења из упоредног права утицала су на нашег законодавца приликом уређивања надлежности скупштине. Према ЗОП-у (чл.61. и 249.) y надлежности скупштине су y основи , четири категорије функција. Прво, нормативна функдија (доноси статут друпггва, програм рада и план развоја друштва и утврђује пословну
политику) Друга, имовинско-економска функција (одлучује о расподели и утчотреби добити н покрићу губитака друштва, доноси годишњи обрачун друштва, одлучује о повећању и смањењу основног капптала друшгва). Треће, изборна функција
(поставља и разрешава чланове управног и надзорног одбора). Четврто, статусна
фушкдија (одлучује о статусш 1м променама, о промени облика друштва, о престанку друштва). Скушлтина може одлучивати и о другим питањима утврђеним
савезним законом, оснивачким актом и статутом (чл.61.ст.1.т.9,ЗОП). Одлута
скупштине друштва представљају вољу свих њених чланова о шггањима из њене
3.
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надлежности. Она je вољни орган друштва.4) Или, скупштина je орган који представља вољу друштва.5)

4.Управа друштва
Скупштина, као својеврстан "пасивнп суверен", постала je превасходно орган
контроле п надзора,6-* a управа акционарског друштва je стекла статус стварног
органа управљања друпггвом ("активног суверена"). Она стручно, професионално и квалптетно управља пословима друштва.
Када je y шггању организацпја управе акционарског друшгва y упоредном
праву постоје два чнста ситема (ситем англосаксонског права и немачки ситем) и
један мешовитп систем (тзв.алтернативни) ситем.

4.1. Англосксонски (једнодомни) систем
Овај систем je карактеристпчан по томе што je функцпја управљања (изузимајући овлашћења скупшпше др)тптва) y надлежностп одбора дпректора- "the board of directors"(ynpaBHii одбор). Одбор днректора бира п разрешава скупштина
друиггва. Члановн одбора днректора морају бити акцпонарн. Њихове акдије (гаранцпјске акцнје) ce не могу преноситп за време чланства y управном одбору директора, што je и разумљиво с обзиром на цпљ установљења ове обавезе.
Управнп одбор пз реда својих чланова плн нечланова бира тзв. пзвршне директоре (executive dirctors) којима, као пнокосним извршним органпма, поверава
функцију свакодневног оперативног вођења послова друштва. Управни одбор бира председннка управног одбора, којн je по правнлу, и председник (генереалнн дпректор) дрЈтптва. У англосаксонском (једнодомном) спстему управе, не постојп
функција дпректора, као посебног инстшуционалног органа. Функдпја одбора днректора остварује ce на колегајалној основп, a функцнја извршног органа на пнокосној основи. Овај систем организацпје )гправе заслутзљен je y англосаксонскпм
правним систешша, као и y правнма некпх земаља контшенталног права (Швајцарска, Италија, Шпаш1ја, Шведска, Белгаја).

4.2. Немачки (дводомни) систем
Овај систем je карактеристпчан по томе што je ф)икцнја }'ирављања акдионарског др)-штва y надлежностп (деле je) два одбора ("two-tear board"): управнв
одбор (vorstanddirectorium) и надзорнп одбор (aufsichtstrat).
Чланове управног одбора именује пстБучпво надзорш! одбор и онп не морају
бити акционарп друштва. Управни одбор вршп функцпје )ирављања и пословођења на колегпјалниј основи, док ce фукција заступања (тзв. спојна функцпја), по
4.
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правнлу, врши на инокосној основн. Функцију заступања врши председник управног одбора, или још поједини члановп управног одбора одређени статутом друштва.
Надзорни одбор je виши орган управе акццонарског друштва. Његове чланове бпра и разрешава скупштина друштва и они морају бити акционари друпггва. У
велпкпм акцпонарским друштвима и запослени учествују y избору чланова надзорног одбора. Надзорнп одбор je надређен управном одбору. Поигго je управнц
одбор хијерархијскд нижи орган управе, то он има одређене обавезе према надзорном одбору. На пример, управни одбор je дужан да периодпчно извештава надзорнп одбор y вези са одвијањем пословне активности друштва; да обавештава
председнпка надзорног одбора о свнм битапм чињеницама за постојање и п »
словање др)лнтва; нтд. Надзорни одбор остварује контролну функцију над радом
}Ч1равног одбора. Своју контролну функцнју над радом управног одбора надзорни
одбор остварује најчешће контролом пословшк књшга, рачуна друштва, н друте
пословне документације. Поред тога, члановн надзорног одбора заступају друштво y пословнма које je оно закључило са члановима управе, као и y споровнма које водп против њнх. У немачком (дводомномн) ситему, не постоји директор, као
посебни орган.
У правној теоријп н лптератури, je врло актуелно питање: који од наведена два
спстема вшпе и потуније штити интересе власника акционарског друштва? Чшш
ce, да све вшле присталица нма схватање7' по коме дводомни систем пр)жа адекватн}' заштшу' пнтересима акднонара. У дводомном систему надзорни одбор представља "перманентнп акцнонарски комптет" y коме акднонари имају стално своје
представннке, јер ce чланови овог одбора најчешће бирају нз реда акционара. Дводомнпм ситемом ce пстовремено, обезеђује и адекватно остваривање партпцшадпје запослених )' }’прав.Л)ању друпггвом. Много je боље, ефикасније, да представнпди запосленпх буду представљенн y надзорном, a не y управном одбору, јер
чланство y управном одбору подразумева одређену стручност и професпоналност
за оперативно управљање друтптвом.
4.3.Мешовити (алтернативни) систем
Овај систем дозвољава акционарима могућност да могу слободно да изаберу
један од два система органгоадије управе-систем са два одбора нли систем са једним одбором. У одређеним случајевима, y зависности од облика предузећа, висине
кашггала, или броја запослених, прописује ce обавезност појединих модела организације управе друштва.
Мешовити ситем организације управе je врло еластичан, и пружа акционарима слободу определвења за организовање управе на начин којим ce најпотпуније и
најефикасније штите њихови интереси. Овај систем организадије управе прихваћен je y правима Француске, Холандије, Данске и Бугарске. Предлогом Пете ди:
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ректнве Европске уније и Статутом Европске комланије, усвојен je мешовити систем организовања управе.8-*
4.4. Управа акционарског друштва према ЗО П -у
Наш спстем организацнје управе нма одређена решења која га чпне посебним
и ориганалним. Према одредбп члана 60. става 2. ЗОП-а, управни одбор и директор предузећа чине управу предузећа. У питању су два посебна органа, од којих je,
према одредбама ЗОП-а, један најчешће колегијални, a други инокосни орган.
Мада ЗО П-ом то није изричито предвиђено, алд није ни искључено, y нашем праву постоји могућност да ce управа друштва може састојати само од једног члана.
То ће бига y случају када y акционарском друиггву ннје обавезно формирање
управног одбора, a статутом друпггва одлучдвање о шггањима из његове надлежности y целости буде поверено днректору.9'1У упоредном праву (на пример, y Немачкој, Швајцарској, Аустријп итд.), законом je изричито предвпђена могућност
постојања управе која ce састоји само од једног члана.
Наш ЗО П (чл.60.ст.1.т.2. и 3. ) изричито предвпђа да je унравнп одбор орган
управљања, a днректор орган пословођења. Као орган }Т1рављања, управни одбор
je надређен дпректору, као органу пословођења. То ce може впдетп из следећеп
прво, из неких овлашћења из надлежности управног одбора (даје смернице днректору за остваривање пословне полнтпке; одлучује о трајној пословној сарадњп н
повезпвању са другим предузеђнма птд.); друго, управнп одбор поставља и разрешава директора.
ЗОП-ом je утврђен законски мшпшум надлежностн управног одбора. Одредбама чл. 62. ЗО П-а иредвиђено je да, поред наведенпх овлашћења, управнн одбор
прппрема предлоге одлука за скупштнну д цзвршава њене одл)же; доносп опште
акте које не доноси скушлтина; предпаже расподелу добитн; итд, али ce законски
минимум његове наддежности на аутономној основн може дроишрити. У упоредном праву постоји тенденција да ce y надлежност уиравног одбора ставе сва пптања која законом u статутом нису стављена y надлежност скуппгпше, дпректора, п
др)тих органа (законска претпоставка наддежностп уиравног одбора y односу на
друге органе дрзчптва). Међутим, }• нашем праву je прихваћено cjuponio решење,
по коме законска претпоставка надлежности постојп y корпст надлежностн директора, a не управног одбора (чл.265. ЗОП). И не само то. Напме, ЗОП-ом je
предвиђено да, поред послова органпзадије и вођења пословања предузећа, заступања пред}зећа, старања о законитостн рада предузећа п одговорностн за рад предузећа п обављања других послова зжврђеннх законом, осндвачким актом н статутом ( чл.63.), статутом ce може предвидетн да управнп одбор може обављање
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одређених послова из своје надлжносш поверити директору, уз могућност опозива (чл.266.ст.1. и 2.).
Уз наведено решење шггања надлежности дцректора, према нашем ЗОП-у,
сматрамо потребшш да нстакнемо и нека друга решења нз Закона, која могу битно зтицатп на правни положај управног одбора и директора, и, наравно, на њихове
међусобне односе.
Прво, ЗО П дозвољава могућност да директор буде не само члан управног одбора, већ п његов председнпк. Статутом друштва може ce предвццетн да je директор "по положају" члан управног одбора пли чак и његов председник. У том случају, потребно je да скупштина именује директора, јер ce на тај начин постиже
тешња веза пзмеђу управљања и руковођења друштвом.10-*Ради спречавања велике концешрадије овлашћења y једном лицу, ЗОП-ом je нзричито нредвнђено да
дирекгор предузећа не може бити председнпк управног одбора y друштвеном предузећу. јавном предузећу, предузећу са већпнским друштвеним илн државним кашггалом илн акционарском друштву са јавним уписом акција.
Др)то, управни одбор није обавезни орган y акдпонарском друиггву, за разлику од директора којп je заједно са скупштином, обавезнп орган y сваком друштву.
Ако y акцпонарском друиггву није формиран управни одбор, a одлуч11вање о питањима пз његове надлежности y целости ce статутом повери директору, он ће
представљатн управу y целинп. То значи, да ће y овом случају директор битн јединн орган управе тог др)иггва.
Мада ЗОП-ом концшшран као орган пословођења, y нашој пословној праксн
статуснп положај директора je предимензиониран. Тако ce десило да днректор,
као извршни инокосни орган њему надређених органа др):штва, постане најзначајнпјп орган }' друштву y случају када му je поверено упракгвање др)-штвом. Овде je
дошло до стату:сне н ф)Т1кционалне пвтеградије управног одбора ц днректора. Тако смо ce приближили решењу из упоредног права (на прнмер, немачког права),
да ce управа може састојати и од једног члана, који je најчешће физичко лице,
Треће, мада je ЗОП-ом (чл.60.ст.2.) изричито предвиђено да управу предузећа
чине управш одбор и директор, одредбом члана 267.ct.4-. изричпто ce предвиђа да
чланови нзвршног одбора директора акционарског друиггва могу бити изабрани
за чланове управног одбора, с тим што број tiix чланова не може прећн трећину
чланова уиравног одбора. То значи, да je y нашем праву извршни одбор директора
фактпчки орган управе друиггва по својој функдији. Наравно, ако je статутом акционарског друцггва предвиђено постојање овог органа, јер je по правил}' овај орган факултативни орган друштва. Пптање избора н опозпва чланова извршног одбора директора, уређује ce на аутономној основи. У погледу избора и опозива овог
органа постоје две могућностп. Прва, да то буде y надлежности управног одбора.
Друга, да то буде y надлежности директора. Пошто je цзвршни одбор помоћш! и
извршни орган директора, који р>ховсдп његовим радом, то ce чшш природним да
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пзбор ц 0П0311В овог органа вршн директор. У овом случају, утицај директора на
састав управног одбора je велики. То je y супротности са начелом по коме на избор
и опозив чланова управног одбора домннантан утицај треба да имају власници
друштва (скушптина) a не директор. Директор представља инокосни извршни орган њему надређенпх органа друиггва.
Прнликом уређивања статусног положаја и функција управног одбора, п извршног одбора директора, на аутономној основп, мора се водпта рач)ча о основним начелима бптнпм за ову материју. При том ce мора поступати крајње обазрпво, како путем персоналне унпје чланова управног одбора и чланова извршног одбора директора, y једном и y др)том органу, не би дошло до преношења овлашћења са управног одбора на извршнп одбор директора.11^Набрајајући органе предузећа, и одређујућл њпхову правну природу, законодавац je начелно решио и питање управе предузећа п њене надлежностп, што треба да послужи као основ прплдком уређивања тих пптања на аутономној освови.
Треба истаћи, да je према ЗОП-у y одређеним случајевнма неопходно y акционарском друштву формиратп управни одбор. Статутом друпггва, a ускладу са
ЗОП-ом, прецизно ће ce одредитп статусни положај н функцпје оба органа. Том
пршшком, треба водптн рачуна да оба органа y оквиру овлашћења пз своје надлежностп, остваре своје основне функлрје-да управнн одбор буде орган управљања другптвом, a да дпректор, као орган подређен управном одбору остварн фувкцпј)- пословодства. Адекваша подела моћп између ова два органа je неопходна
гаранцпја успеха y пословању друштва.

5. Надзорни одбор
Као што ce пз самог назпва овог органа може закључптп, надзорнп одбор je
орган надзора над пословањем друиггва и радом његовнх органа. У упоредном
праву, када je y пнтању остваривање надзорне функције, над радом друлптва н његових органа, постоје два система-немачкн п енглескп спстем. Према немачком
систему, надзорнп одбор контролпше рад управног добора. Енглескл спстем je карактеристичан по томе што y акцнонарском друиггву не постоји посебан орган
контроле (надзора). Надзор над пословањем друштва врше од скупштнне друштва пменованн спољнп контролорп (енг. auditors). Онп као сахмостална стрз^чна лпца ко 1ггрол11шу пословне књпге друштва п годншњц обрачун, подносе пзвеиггај
скуппгаши друшгва, a y одређешш случајевима имају право да захтевају сазивање
ск)'иштине друиггва.12^
Према нашем ЗОП-у (чл.б0.ст.1.т.4.), надзорнп одбор je орган надзора. У
остварпвању своје основне ф )7нкцпје-надзора над пословањем друпггва ( и свега
онога што ce догађа y друштву), надзорни одбор: вриш надзор над законцтошћу
11.
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рада управе предузећа и извршног одбора директора; прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да лн су сачињени y складу са прописима; утврђује да
ли ce пословне књиге и друга докумекта предузећа воде уредно и y складу са прописнма, a може их дати на вештачење; итд. Може ce приметити да, извршавајући
овлашћења из своје законом одређене надлежности, надзорни одбор представља
својеврсног чувара законитости y раду друиггва и његових органа (уз напомену да
за закошггост рада друштва одговара директор). Даље, надзорна функција овог
органа je тра јна и свеобухватна (надзор над пословањем друштва и радом његових
органа). Овлашћења из своје надлежности надзорни одбор остварује по сопственој пнцнјативп плн на захтев акционара с најмање десетином основног кашггала
друпггва, као и на захтев поверплаца друштва, чија потраживања износе најмање
десетину основног кагаггала (чл.277,ЗОП).
Да би могао да оствари своју функцију надзора (контроле) y друштву надзорни одбор мора да има увид y пословање друпггва и y рад његових органа. Према
одредбама члана 278. ст.1. и 4. ЗОП-а, члановима надзорног одбора омогућава ce
остварпвање њихове ф зж цпје надзора y друштву тако што им ce даје право да могу присуствоватн скупштшш друиггва, и учествовати y расправи на скупштпни акцповара, без права гласа, као и право прегледа пословних књнга и документације
дрзиггва, на начин утврђен статутом. Ова овлашћења дата надзорном одбору ради
целовптог н ефикасног остварења његове надзорне функције y друштву не могу ce
протумачити y смислу његовог учешћа y управљању друиггвом нли пословођења
друпггвом. Пршшком вршења овлашћења из своје надлежности, надзорни одбор
не сме да омета рад других органа, нпти функционисање друштва, јер основнп
цнљ његове делатности je надзор и откривање могућих пропуста y раду друштва и
његових органа.
ЗОП-ом (чл.278.ст.2. п 3.) je, поред редовне надлежноста, утврђена и посебна
надлежност надзорног одбора. Међутим, и поред Законом утврђене посебне надлежности надзорног одбора, једно je сигурно. Основна функцпја надзорног одбора
je вршење надзора над пословањем друштва и радом његових органа. Ову своју
основну фуншџду чланови надзорног одбора морају да врше лично (не преко заступннка), стручно, професионално-са пажњом доброг привредника, превасходно
y шггересу акционара, алн и друштва, као и свпх запнтересованих лица која су y
пословним односима са друштвом. Овлашћења надзорног одбора не могу ce огранпчити статутом друштва јер су y питању одредбе lus cogens.6

6. Извршнн одбор директора
Према ЗОП-у (чл.60.ст.5.) то je факулгативни орган предузећа, осим ако посебним законом за одређена иредузећа основана законом није предвиђена обавеза
постојања н овог органа. Самим Законом (чл.267.ст.2.) je предвнђено да je овај орган помоћни и извршни орган директора. У складу са тим je и надлежност овог органа, која није уређена Законом, већ на аутономној основи. Извршни одбор дирек-

тора je орган који извршава одпуке других, њему надређених органа, a пре свега
директора. Овај орган je хијерархијски потчињен директору, који руководн његовим радом. ЗОП-ом (чл.267.ст.З.) je предвнђено да ce статутом друштва уређује
шггање избора и опозива чланова овог органа, његов састав ц мандат као и надлежност.

Уместо закључка
У нашем Закону о прсдузећима су ce, када су y питању органн предузећа,
нашла нека ориганална решења непозната државама са развијеном тржишном
привредом и акционарством. Можда разлози за решења и постоје (постојеће стање y привреди и њеном органнзовању, неискуство y погледу уређивања овог питања на аутономној основп, недостатак пословне праксе, итд.), алп, сасвнм сиг)7рно,
треба напуститн ту за нас тако карактерпстнчну особнну, y вези са уређивањем
прнвреде и приклонита ce неком већ провереном решењу пз упоредног права. Без
обзира на све, када je y пптању уређивање органа предузећа (правни положај и
надлежност), решења пз Закона о предузећима пз 1996. године су много боља,
квалитетнија, y односу на иста нз Закона о предузећима нз 1988. године. Сваки орган je суверен п хијерархијски највпшп y оквиру своје надлежностп одређеие Законом и статутом. У први план je избдло схватање о непостојању хнјерархнје између
органа акционарског друштва. Овлашћења из надлежностп органа др)тптва не
могу ce нита уступпти нптп одузети, чак п кад je y питању другн орган којп je y статусном смислу "изнад" тог органа.

Др Илија Бабић,
доцент Полицијске академије и научни сарадник
Института за упоредно право y Београду

Закон о предузећима и статус малих предузећа
Основну поделу предузећа Закон о предузећима (ЗО П )1-*учинио je према органнзацпоном облику,23) a не с обзиром на њихову величину. Квантитативно разврставање предузећа на мала, средња и велика извршио je Закон о рачуноводству,Ј) a на ту поделу ce ослања ЗО П .4)
У овом раду аутор расправља о различитам одређењима малог предузећа y
нашем али п компаративном праву, указује на његов велики значај и доминантну
улогу ÿ тржишннм прнвредама. да би, затим, усмерио пажњу на правно стање малог предузећа које произилазп пз одредаба ЗО П.
Аутор je, осим тога, испптивао y којим облидима предузећа, предвиђеним
ЗОП, ce може организовати мало предузеће, како би ce прихватило или одбацило уврежено мишљење - да je мало предузеће карактеристично за друиггво лпца.

1.
2.

3.
4.

"Службени лист СРЈ", бр. 29/96, 33/96 (исправка) и 29/97.
По овом критеријуму облици предузећа су: привредно друштво, друштвено предузеће и
јавно предузеће. Привредно друштво ce може основати као друштво лица или друштво
капитала. У друштва лица ce сврстава ортачко и командитно друштво, a y друштво капитала акционарско друштво и друштво с ограниченом одговорношћу (члан 2. ЗОП).
'‘Службени лист СРЈ”, бр. 46/96 и 60/96 (исправка)
На пример, y члану 88. став 2. ЗОП.

1. По јам малог предузећа
Као н већини земаља, не постоји једна општеприхваћена дефиниција малог
предузећа.5) Мало предузеће може бити одређено на основу квантитатнвнпх и
квалптативних показатеља 6-) Квантитатавни показатељи за сврставање неког
предузећа y мало, средње и јш велико, je y већини страних земаља, број запослених, али и обим промета или износ проф ита7-*
У Француској je највише корншћена п највпше критпкована дефиниција која
ce заснива на броју запослених. Предузеће je мало ако има мање од 10 запосленпх
(занатлнје п веома мала предузећа), односно ако запошљава од 10 до 49 радника.
Израз "запосленп" укључује само запослене који примају плату, a искључује
власника - директора и чланове његове уже породице.8^
Мала предузећа y Италпји запошљавају од 20 до 99 радника,91023^ a y Великој
Брптанији п Северној Ирској до 200 y областп мануфактуре.10)
Својство малог предузећа y привредц Данске пма предузеће које запошљава
мање од 50 радника.11^ Руско право као мало предузећа y пндустрији и рударству
сматра предузеће чији укупан број запосленпх не прелазп 200.12) У земљама
Европске уније све вшпе ce сматра да су мала предузећа она која запошљавају
мање од 500 запослених.1^
И з наведенпх података уочљпво je да свака држава разлпчпто одређује мало
предузеће када ce као мерило узме само број запосленпх алн п другп квантитативнц показатељи.1415) Стога ce оправдано истиче да онн нису увек одговарајућп.
Наиме, предузеће може бити велико y односу на конкурентска предузећа y истој
грани, a мало по броју запослених, обиму промета и оствареном профиту y односу на друга предузећа y друпш индустрпјским гранама. Неко предузеће, тако,
може запошљаватп малн број раднпка (хццроелектрана) алп пматп велшш промет и остварпватн велнкн профит.1^
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Paul Bums aud Jiru Dewhurst, Small business in Europe. Macmillan éducation itd, London, 1986,
страна 22.
Види: др Миљојко Марковић, Менаџмент малих предузећа, Факултет за интернационални менаџмент, Београд, 1994, страна 12.
Види: др Дејан Поповић и др Гордана Илић - Попов. Порескоправни третман малих и
средњих предузећа, Право и привреда, бр. 1-2/97, стр. 4. и 5.
Paul Bums and Jim Dewhurst. ibidem.
Paul Bums and Jim Dewhurst, op. cit., стр. 106.
Ibidem, страна 58.
Ibidem, страна 3.
Види: др Дејан Поповић и др Гордана Илић, op. cit.. страна 5.
Paul Bums and Jim Dewhurst, op. cit., стр. 194 u др Дејан Поповић и др Гордана Илић, ор.
cit., страна 4.
Др Драгана Кнежпћ - Поповпћ, Мала u средња предузећа y упоредном праву и новом
југословенском законодавству. Право и привреда бр. 5-8/97, страна 167.
Види: др Миљојко Марковпћ, op. cit., страна 12.

Квалитативнп елемент дефиницпје малог предузећа, ио једном мишљењу,
полази од оснивача који руководи малим предузећем. Мало предузеће je "изразито персоналпзовано " углавном, "обавља послове на локалном тржхпшу", a релативно je мало (у својој индустријској грани пли групацији) и завнсно од интерних
пзвора капптала (којим ce финансира његов развој). ) И ова дефиниција, устварп, укључује и квантитатпвне елементе (величину предузећа, природа финансијског капптала), a квалцтативна обележја малог предузећа своде на природу
његовог оснивача. Према овој дефцшхцији пропзилази да je мало предузеће само
дрЈиггво лпца. Супротно томе, даља анализа проблема малпх предузећа уверпће
нас y мшпљењу да мало предузеће може бнтп и друштво капитала.
Члан 3. Закона о рачуноводству je, на основу квантитативннх показатеља,
разврстао сва предузећа на мала, средња и велпка. Ова подела предузећа зависи
од броја запосленпх, прпхода п вредностп имовине по годшдњем рачуну y последњој пословној годшш.
Својство малог предузећа пма оно које y последњој пословној години нспуњава најмање два од следећих критерпјума:
1) да je просечан број запослених на основу часова рада до 50;
2) да je годшпњи прпход мањп од 8.000 просечнпх месечних бруто зарада
запосленпх y Савезној Републици Ј)тославпји;
3) да je просечна вредност имовпне (на почетку и на крају пословне годпне)
мања од 6.000 просечних бруто зарада запослених y Савезној Републпцп Југославији (члан 3. став 2. Закона о рачуноводству).
Новооснована предузећа разврставају ce, према овим критеријумима, на основу података из свог текућег полугодшпњег, односно годшдњег рачуна и броја
месецн пословања y току обрачунског периода. За време текуће пословне године
предузећа ce не могу поново разврстати. Савезни орган надлежан за послове
статистике објављује до краја марта сваке године податке о просечној месечној
бруто заради запослених y СРЈ за претходну годину. Народнћ банка Југославије Завод за обрачун и плаћање, обавештава предузећа о разврставању y року од 60
дана од рока прописаног за предају годншњег рачуна на основу ког ce предузећа
разврставају, ако je дошло до промене y разврставању (члан 3. ст. 5,6. и 7. наведног закона).

2. Значај малих предузећа
Већ деценијама мала предузећа представљају важан ослонац (окосннцу)
привредног развоја већине развијених и средње развијенпх земаља. Тако ce
наводе подаци да мала п средња предузећа y индустрији земаља ОЕЦЦ
запошљавају између 45% и 70% радне снаге, док je њихов удео y формирању
друиггвеног капитала нешто мањп.17^ Мала предуезећа (која имају мање од 50016
16.

Ibidem.

запослених) запошљавала су измсђу 60% (Франпуска) и 83% (Италија и Република Ирска) радне снаге и представљају преко 98% предузећа свих земаља.1718^ У
САД (које имају најјачу прцвреду на свету), породична предузећа (односно мала
предузећа) играју важну улогу, што потврђује податак да њнхов број увслико
надмашује 20 милиона.1920)
Мала предузећа су y СРЈ бројнија од осталих предузећа. нарочито y трговинп,
услужним, производним и финансијским делатностпма. Брзо повећање броја малих предузећа уочава ce након доношења Закона о предузећ1ша.20) Тако ce истиче да y СРЈ, слично тржишним економијама y свету, има 94% малих предузећа,
алп да je проценат запослених y њима свега 14%.21^
У односу на велика предузећа, мала предузећа имају низ предности: профнтабилнија су од великих ггредузећа;22^ подобнпја су за производњу која ннје високосеријска нлц масовна; лакше ce прнлагођавају променама на тржишту тако да
брже п успешније превладавају економску кризу од велнких предузећа2^;
обезбеђују широки асортиман производа; y краћем року него велика предузећа
практично примењују проналаске y пропзводњи па су носиоци технолошког развоја24256-; y знатном броју земаља запошљавају већину способне радне снаге; јачају
конкурентску способност прпвреде и умањују монополистички положај великих
предузећа, ангажаују знатно мањн пнвестидионп к агш тал -њ н х о в о оснивање y
недовољно развнјеним подручјнма појевтињује цену радног места п остварује велике уиггеде (смањују ce издацп на стамбено комуналну н социјалну структуру)
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Петар Бјелица, Мала привреда y фукцији равномершфг регионалног развоја Србије,
Економска мисао, 1-2/1998. страна 107.
Paul Bums and Jim Dewhurst, op. cit., страна 194.
Петар Бјелица, ibidem.
Види: др Миљојко Марковпћ, op. cit., страна 13.
Види: Мллан Ћулибрк, Могу ли мали помоћи велшшма, Пословни круг (Business circle),
јануар 1999.
Paul Bums and Jim Dewhurst, op. cit., страна 195.

Види: др Дејан Поповић; Гордана Илнћ - Попов, op. cit., страна 5.

У чланку "Карика која недостаје" Зоре Мијатовић, објављевом y Пословном кругу (јануар 1999), наводе ce подаци које je саопштио др Слободан Покрајац да су многи комерцијално успешни производи настали y малим предузећима, са м аае од 100 или чак 50
запослених. Тако je чувени IBM Personal Computer развијен од дванаесточланог иницијалвог тима, a прототип Macintosh компјутера развила je екипа од 20 људи. Прототип Xerox
меморијалне писаће машине развила je независна истраживачка фирма од шест инжењера
и једне секретарице са трошковима за 40% нижим од оннх који су били одобрени групи од
35 инжењера исте фирме a који нису успели да направе тражени прототип.
25. Највећи пнвеститор y Србији био je y 1994. и 1995. приватни сектор односно мала
предузећа - види: Анђа Мујачић, Приватеи сектор y Југославији, Економика. бр. 9-10/97,
страна 294.
26. Петар Бјелица, op. cit., стр. 108. и 109; др Миљојко Марковић, op. cit., стр. 9. и 10; Анђа
Мујачић, op. cit., страна 292.

Величина предузећа производи н правни значај. Друиггва лица су, углавном,
намењена за мања, a друштва каиитала за већа предузећа, али y пракси постоје
знатна одступања.27) Повећање броја малих предузећа je y извесној супротности
са опадањем породпчне кохезије. Истражнвања су, међутим, показала да ce број
малих предузећа која ce уврштавају y друштва лица смањује и појављују y форми
друштва кашггала. Ово стање тумачи ce жељом да ce раздвојп лична имовина н
пмовпна предузећа (породпца и посао).28^
Од величине предузећа одређене по броју запослених зависи обавеза бирања
управног и надзорног одбора. Друштво капптала које има више од 100 запослених обавезно бира управнп и надзорнп одбор. У друштву капитала y коме ce не
образује управнп одбор о пптањпма пз делокруга тих органа одлучује орган
одређен оснивачким актом, односно статутом (члан 65. ст. 1. и 3. ЗО П).
Друштвено предузеће које има до 50 запослених не бира управни и надзорни
одбор, ако статутом предузећа нпје друкчије одређено. Ако није изабран управни
н надзорнн одбор y друштвеном предузећу њихове функције врше ce на начин
утврђен стагутом (члан 393. ЗО П).

3. Организационе форме малих предузећа
Већина привредких субјеката почиње живот као трговац поједннац или ортачко друштво, развија ce ка друштву са ограниченом одговорношћу да би даље
расло.29' Према решењу усвојеном y Закону о предузећима за привредна друпггва произплазп да ce мало предузеће може основати као ортачко друш-тво, командптно друштво, друпггво с ограниченом одговорношћу, акционарско друштво,
друштвено предузеће п јавно предузеће.
3.1. О ртачко друштво
Ортачко друштво je друштво које ce оснпва утовором најмање два физичка
лица која ce узајамно обавезују да y друштво унесу права нли рад са циљем
обављања трговинске делатности под заједнвчком фпрмом, a за дугове друштва
одговарају солидарно и неограничено целокупном својом имовином. На сличан
начин je ово друштво лица дефинисано чланом 105. Закона о предузећима'10-*.
Ортачко друштво ce најчешће оснива уговором (члан 105. ЗО П ), али може
настатп н статусном променом (члан 436. ЗО П ). За закључење уговора морају
постојати најмање две стране.31-*Уговорне стране могу бити само физичка лица
без обзира да лп су шш нису y крвном грађанском или тазбинском сродству,
односно да ли су брачни друтови. ЗО П не одређује максимални број физичких
27.
28.
29.

Види: мр Драго Дивљак, Правви значај величине предузећа, Право - теорија и пракса, бр.
1-2/1997, страна 82.
Др Драгана Кнежић - Поповић, ор. cit., страна 168.
Paul Bums and Jim Dewhurst, op. cit., страна 57.

лица која могу закључити уговор о оснивању ортачког друштва. Члан 105. ЗОП
прописује да уговор закључују "два физичка лица или више физичких лица".
Израз "више физичких лица" не би требало тумачити као велики број п сл. Ортачко друштво са велшшм бројем чланова, карактера њихових односа, и начина
управљања друштвом, бнло би неприкладно за прнвредну делатност због чега ce
таква друштва "оснивају с мањим бројем чланова".'1^ Поједини правнп системи,
међутим, омогућавају да члановн ортачког друштва буду ц правна лцца'"-1.
Уговор je основни п једини акт којим ce регулпше организација ортачког
друштва, односи између чланова друштва и друштва са трећим лицпма. Тај уговор, уствари, замењује статут тако да би требало да садржи оне састојке које бн
пмао статут неког другог облика друштва. На основу писаног оснивачког уговора трговачки ортаклук ce уписује y судскп регпстар, када стиче правнн субјектпвптетУ4) Члан 14. Уредбе о уиису y судски регистар - У р ед б а ^ прописује да ce уз
пријаву за }тшс y судскн регистар оснивања ортачког друштва прнлаже п уговор
о оснивању друштва, са оверешш потписима уговарача. Ова форма уговора je
битан услов његове пуноважности (форма ad solemnitatem). Форма je законска, a
не уговорена (члан 69. Закона о облигацноним односнма - 3 0 0 Mv). Иста форма
важн п за све доцнпје измене плп допуне уговора. Нпштав je уговор о оснпвању
трговачког ортаклука који није закључен y иисменој формн (в. чл. 67. п 70. ст. 1.
ЗОО).
ЗО П није одредио мшшмални износ основног капитала неопходног за настанак трговачког ортаклука. Внснну основног капптала и улога сваког члана
друштва одређују стране уговором о оснивању друштва77) Ако оснивачкпм уго30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

Гражданскиј кодекс Росијској Федерацији - ГКРФ y члану 69. ст. I. одређује да ce с неограничено.ч одговорношћу сматра друштво ("полное товаришћество”) чланова који y
складу са међу њима закљученим уговором обавља предузетничку делатност и одговарају
за његове обавезе својом имовином. Према одредбама члана 552. ст. 1. Швајцарског законика о облигацијама - ШвЗО трговачки ортаклук je друштво y које ce удружују двоје или
више физичких лица, под заједиичком фирмом и без ограничења њихове одговорности
џрема повериоцима друштва, са циљем обављања трговачке делатности. искоришћавања
фабрика или обављања које друге прописане трговачке или друге индустријске делатности. Пар. 105. ст. 1. Немачког грговачког закона из 1897. године - НТЗ je одредио да je
трговачки ортаклук друштво које je основано y циљу бављења трговгаом под заједничком фирмом, уколико ни код једног члана друштва није ограничена одговорност
према пословним повериоцима.
Тако je чл. 552. ст. 1. Швајцарски законик о облигацијама (ШвЗО) прописао да je ортачко
друштво оно које закључују два или више физичких лица.
Др Јакша Барбић, ор. cil. стр. 271.
То нпр. произилази из члана 10. ст. 1. Закона о трговачким друштвима Француске и члана 24. ст. 1. ГЗРФ. Параграф 104. ст. 2. Трговачког закона Краљевине Југославије (ТЗКЈ) je
прописао: "Другар може бити и трговачко друштво, ако му je фирма уписана y трговачки
регистар".
Види: др Јакша Барбић, ор. cit. стр. 724, 726. и 727.
"Службени лист СРЈ",'бр. 1/97.
"Службени лист СФРЈ". бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и "Службени лист СРЈ“, бр. 31/93

вором није уопште предвиђено уношење улога y ортачко друштво суд ће одбити
да на основу тог уговора упише друштво y регистар.
Улагати ce могу стварна и облигациона права или рад. Ако није другачије
уговорено чланови ортачког друштва улажу једнаке улоге - чл. 110. ст. 2. ЗОП.
Ортачка друпггва су најчешће мала предузећа y која су укључени чланови
уже пли шпре породице или поузданп пријатељи. Овај облик малог иредузећа
може настати уношењем y минималном износу било које врсте имовпнских права п рада. Наиме, домаћи оснивач ортачког друштва иринуђен je да ce ослони на
сопствена средства, чланове породпце, пријатеље или да их прибави од лаковерних којима je обећао високе накнаде. Такав начин финансирања познат je и y
другим земљама п шаљиво назван 3F (family, friends and fools фннансирање)373839-*
3.2. Командитно друштво
Командитно друштво je друштво лнца које ce осшша уговором два или више
лица од којнх најмање једно лице одговара неограничено и солидарно за обавезе
друштва (комплементар), a ризнк најмање једног лпда огранпчен je на износ уговореног улога (команднтор). У командитном друпггву, према томе, постоје две
врсте чланова. Једни чланови одговарају за обавезе друштва неограничено и солидарно и називају ce комплементарп. Други чланови одговарају за обавезе
друштва y внспни свог улога н називају ce командитори. Комплементар може бити само физичко лнце, a командитор - физичко плп правно лице (члан 168. ЗО О ).
Ово друштво ce може основати ако постоји један комплементар и један командитор.
У правној науци оправдано преовлађује став да je командитно друштво
друштво лица39) Наиме, на команднтно друштво ce супсидијарно иримењују
одредбе којнма je регулисано ортачко друштво (члан 169. ЗОП).
Командитно друштво ce оснива уговором свих чланова друштва, a може настати п сгатусном променом (нпр. акционарско друштво ce промени y командитно
друштво). У пракси je уговор основнз акт којим ce оснива друштво. Овај облик
друштва, наиме, могу основати најмање два лица, a искључена je могућдост да ce
као оснивач друштва појави само један оснивач.40-* Уговор ce закључује y писменој форми која je битан услов његове пуноважности (форма ad solemnitatem).
ЗО П не предвиђа минимални износ који ce мора унети y друштво. Командитно друштво, међутим, не може настати ако y њега није унесен никакав улог. Улог
37.

Члан 70 ст. 2. ГКРФ je одредио да оснивачки уговор трговачког ортаклука садржи висину,
састав, рокове и редослед уношења улога y друштво.
38. Др Зоран Јеремић, Како унапредити финансирање малих и средњих предузећа, Пословни
круг (Business circle) септембар 1998, страна 43.
39. Види нпр. др Јакша Барбић, Командитно друштво, Привреда и право, бр. 1-2/91, стр. 4; др
Мирко Васиљевић, Пословно право, Савремена администрација, Београд, 1997, стр. 85 и
др Ивица Јанковец, оп. цит. стр. 60.
40. Види: др Дара Маленовић, Командитно друштво, Право и привреда, бр. 3-6/95, стр. 161.

командитора y командитном друштву може бити y новцу, стварима и правима.
Он ce, међутим, не може састојати y раду и пружању услуга команднтном друштву. Ако je улог комадитора y стварима н правима он ce мора проценити (члан 171.
став 2. ЗО П ). Командитор уноси y командитно друштво цео уговоренн улог до
регистрације друштва, ако уговором о оснивању није друкчије одређено.
Члан 171. ЗО П регулише улоге командитора док ce односи нзмеђу комплементара уређују утовором о оснивању друштва. Комплементари имају статус чланова ортачког друштва те ce њихови улозн могу састојати y раду и пружању
услуга друштву. Ово друштво je, с обзиром на своју природу, мало u y њему домпнирају персонални елементи карактерпстичнн за ортачко друштво односно
мало предузеће.
3.3. Акционарско друштво
Акдионарско друштво je друпггво капитала које оснивају правна односно
физичка лнца, чијн je основни капптал утврђен и подељен на акднје одређене
номиналне вредности.41423^
Акдионарско друштво оснпва ce уговором о оснивању, a ако га оснива један
оснивач - одлуком о оснивању. Оба оснивачка акта морају бити сачпњена у
писаној формн, a потгтттси y уговору односно одлуцп о оснпвању оверенп код надлежног суда и садржатн нужне састојке (чл. 10. п 11. ЗОП). Број лица која могу
закључитиуговороосннвању акционарскогдрЈиггва ннјеогранлчен42)
Као оснивачп друштва могу ce појавпти домаћа и страна правна илп фпзичка
ллца. Страна лпца могу основати акционарско друштво под претпосгавкама
одређеним чл. 1. до 4. Закона о странпм улагањима.4-3) Оснивач друштва може
бити пословно способно алп п пословно неспособно физичко лице. У пме п за
рачун пословно неспособног фпзнчког лпца правне радње предузлма његов заступник (родитељ илн старалац).
Акцнонарско друштво ce може основатп на два начина: 1) откупом свих
акција прпликом оснпвања, без упућивања јавног позива за упис н уплату акцнја спмултано (истовремено) оснивање п 2) упућпвањем јавног позпва трећлм ллцпма за угшс и уплату акднја (проспект) - сукцесивно (постепено) оснпвање. Симултано могу основати друштво најмање два оснпвача, a сукцесивно н само један осннвач. Оснивачн акцпонарског друштва могу бптп правна и физпчка лнца.
Акционарско друштво мора пматп минимални основни капптал пропнсан
ЗО П пли друшм савезннм законом, да би ce могло основатп (впдн члан 191.
ЗО П). Основнп капитал je новчано изражена вредност улога који ce мора унети у
друштво. Он пружа сигурност поверпоцпма друштва да ће наплатптн своја по41.
42.
43.

Види др Мирко Васиљевић, Пословно право, Београд, 1997, стр. 97, др Авдреј Фримерман.
оп. цит. стр. 69, др Ивица Јанковец, оп. цит. стр. 40. и члан 187. ЗОП.
Види: др Ивица Јанковец, Правни положај оснивача деоничког друштва. стр. 22.
"Службени лист СРЈ", бр. 79/94 и 29/96.

тражнвања с обзпром да акционарц не одговарају за обавезе друштва својом имовлном.44456)
Новчанп део основног кашггала акционарског друштва које ce оснпва симултаним оснивањем не може битп мањн од 10.000 САД долара y динарској противвредности по курсу на дан уплатс. Новчанн део основног капитала акцнонарског
друштва које ce осшша сукцесивним оснивањем не може битн мањи од 20.000
САД долара y дшарској противвредности по курсу на дан уплате (члан 190.
ЗОП).
Спмултано (нстовремено) оснпвање акцнонарског друштва je оснивање
друштва откупом свих акција до регпстрације друштва пред судом, без упућивања јавног позива за уттпс и уплату акција п без одржавања оснивачке скушлтине.4^ Акционарско друштво које ce оснива на овај начин може имати највише
50 акционара (изузев ако акцпонари купују акцпје под повлашћеним условима впди члан 197. став 2, a y везп са чланом 192. став 2. ЗОП).
Једночлано друштво ce може основати само на симултан начин. Само физичко лнце може основати једночлано акцнонарско друдггво. Физичко лнце које je
ортак y ортачком друштву, односно комплементар y командитном друштву,
односно које обавља делатност као предузетник не може основати једночлано
акционарско друштво.4^
Сукцеспвно ce оснива акционарско друштво упућивањем јавног позива за упис и уплату акдија. Оснивачи само делом уписују акцнје, a за преосталн део ce
обраћају јавности јавннм позивом. Ако ce не Јчшше предвиђени број акдија и не
нзврши проппсана уплата до подношења пријаве за упис y судски регнстар оснивање др)чптва није успело 47-) Н а сукцеснван начдн акционарско друштво ce може
основатп од најмање два осннвача. Друштво ce оснпва сукцесивно (постепено) по
процедури која je дужа него приликом симултаног оснивања.48^
Акционарско друштво je форма y којој ce организују велика предузећа. Таква намера законодавца пропзнлази из бројних одредаба ЗО П којима je регулисано акционарско друштво 4950') Правна струкгура овог друштва je, стога, сувшпе комплмкована за мала предузећа.'0^ ЗО П , међутим, није искључио могућност оснивања малих предузећа y формн акдионарског друштва. Напротив,
то je омогућено одредбама чл. 189. став 2. и 197. став 2. ЗО П , које су одредиле да
акдионарско друштво сукцесивно могу основати најмање два оснивача, a спмул44. Види: др Јакша Барбић, ор. cit.. стр. 104.
45. Види потпуније: др Ивица Јанковец, Симултано оснивање акционарског друштва, Право и
привреда бр. 5-8/98, стр. 24.
46. Види: члан 196. ЗО О и др Славко Царић, Акционарско друштво, Право - теорија и пракса,
бр. 2/98, стр. 22; др Зоран Арсић, Интерес акционарског друштва, Право и привреда бр.
5-8/98. стр 56 и члан 93. ЗОП.
47. Види: др Јакша Барбић, ор. cit.. стр. 134. и чл. 207. и 209. ЗОО.
48. Види: др Мирко Васиљевић, ор. cit., стр. 105. и 106.
49. Види чл. од 187. до 331. ЗОП.
50. Види: мр Драго Дивљак. ор. cit., страна 82.

тано и један оснивач с тпм да може имати највише 50 акцпонара. Уколико акционарско друштво има мање од 50 запослених (онп ce разликују од осннвача шш акционара) ц исиуњава још једну претпоставку одређену чланом 3. став 2. Закона о
рачуноводству (у погледу годишњег прихода или вредности нмовпне) оно има
својство малог предузећа.
Минпмални капитал за оснпвање акионарског друштва, како ce оправдано
истиче, није поставл>ен превисоко што одговара малпм предузећима.51)
Са циљем заштите "породичннх акционарских друштава" (која могу имати п
обележја затворенгос друштава са персоналшш карактержггакама)52'* одредбе
члана 233. ЗО П предвиђају могућност огранпчења преноса акдија на пме (које ce
не продају п не купују на берзи). Тако ce пренос акција на име може условпта сагласношћу управе друштва или претходном применом института права прече
куповине y корист осталих акцпонара или друштва.

3.4. Друштво с ограниченом одговорношћу
Друштво с ограниченом одговорношћу je облпк предузећа чији оснивачи
(правна или физичка лица) одговарају за обавезе друштва до виснне свог улога''154-1
- тј. не одговарају својом нмовпном за обавезе друштва.34) Ово др)тлтво могу основати правна и фнзнчка лпца на основу уговора. ЗО П не регулише поступак
закључења уговора па ce на те односе прнмењују опште одредбе ЗО О којпма су
регулнсани уговори.55-* За закључење оснивачког уговора днректору није потребно посебно овлашћење ако je по закону и статуту правног лица овлашћен на
закључење тог правног посла..
51.
52.

Види: др Драгана Кнежнћ - Поповић, ор. cit., страна 171.
Види: др Мирко Васиљевић, Коментар Закона о предузећима, Удружење правника y
привреди СР Југославије. Београд, 1996, страна 224.
53. На сличан начин je, y француском праву, друштво са ограниченом одговорношћу
дефинисао члан 34. Закона о трговачким друштвима од 24. јула 1966. године: “ Друштво са
ограниченом одговорношћу ce образује између другара који носе губитке само до висине
својих удела". Члан 332. став 1. Закона о предузећима je прописао: "Друштво с
ограниченом одговорношћу je друштво које, ради обављ ааа делатности, оснивају правна
или физичка лица која не одговарају за обавезе друштва. a сносе ризик за пословање
друштва до висш е свог улога ".
54. Видетн: Rene Rodiere et Roger Houin, Droit commercial, tome I, Dalloz. 1970, стр. 405.
55. Члан 37. Закона o трговачким друштвима Француске прописао je да сви оснивачи морају
учествовати y довошењу акта о конституисању друштва, било лично било преко пуномоћника који мора имати посебно пуномоћје. Такође, члан 387. став 3. ЗТДХ je предвидео
да оснивача могу заступати гтуномоћници на основу пуно.чоћја овереног код јавног бележника и да пуномоћ није потребна ако je заступник оснивача овлашћен да за њега закључи
уговор и да лзјаву која ce тражи за осннваље друштва. Параграф 418. ст. 1. и Z ТЗЈ je прописао да правила друштва морају бити састављена y облику јавно-бележничког акта и да
пуномоћник може y састављању правача учествовати и за властодавца потписати их само
на основу пуномоћја. којим je изрично овлашћен за тај одређени посао и на коме je потпис
властодавца оверен.

Уговор као оснивачкл акг друштва с огранпченом одговорношћу саставља
ce y писменом облику, a потпнси оснивача иредузећа морају ce оверити код надлежног суда (члан 10. ст. 1, 4. п 5. З О П јс 61 Сходно томе и пуномоћје којим je оснпвач овластио фпзичко лице да y име и за његов рачун закључи уговор о оснивању друштва мора бити сачињено y ппсменом облику, a потпис властодавца (оснивача) оверен пред судом.
Осннвачкп акт друпггва с огранпченом одговорношћу које оснпва један оснпвач (једночлано друштво) je одлука о оснивању. Одлука мора бнта сачнњена y
ппсменом облику, a потпис оснивача оверен код надлежног суда (члан 10. ст. 1,4.
п 5. ЗОП). Члан 334. став 3. ЗО П je прописао да ce одредбе ст. 1. п 2. тог члана
сходно прпмењују и на одлуку о оснивању једночланог друштва с ограниченом
одговорношћу. Према томе, одлужа о оснивању друштва, исто као и уговор, мора
пмати одређене бптне састојке (члан 334. став 1, a y везп са чланом 11. ЗО П ), али
може садржатп и небптне састојке који су, примера ради, набројани y члану 334.
став 2. ЗОП.
Оснивачп могу основатн друштво с ограниченом одговорношћу ако испуне
претпоставке y погледу основног капитала и улога y друштво. Основнн капитал
друштва формира ce од улога оснивача. Новчани оснивачки део основног капитала друштва с огранпченом одговорношћу не може бити мањи од 5000 САД
долара y динарској протнввредностп по курсу на дан уплате (члан 336. став 1.
ЗО П јс1' 1Мпнимални нзнос основног кашггала пма сврху да онемогући оснивање
друштва с ограниченом одговорношћу које повериоцима не даје довољно сигурностп да ће своја потражнвања моћп наплатпти од друштва.56575859)
Улозн y друтптво морају бити y целини учшсани до пријаве уписа y регистар y
впспнп која покрпва основнп капитал?9-*
Друштво с ограниченом одговорношћу je преузело својства друштва лица и
друштва капитала. Оно може имати највише 30 члавова н може га основати један
оснивач. С обзпром на број запосленпх и годишњп приход (или вредност имов56. Ове одредбе ЗО П - које осим писане форме уговора лредвиђају и оверу потписа код суда
- преузете су y целости из члана 10. Нацрта ЗО П . Док je ЗО П још био y фази нацрта такво
решење je изложено оправданој критици. Предлагано je да оверу уговора код суда треба
изоставити - видети: др Славко Царић, Односи између уговора о оснивању и других
општих правила друштва са ограниченом одговорношћу, Правни живот, бр. 9-10, 1993,
стр. 1239.
57. Идентичан, минимални износ основног капитала одређен je y члану 389. став 2. ЗТДХ.
Закон о трговачким друштвима Француске je одредио да капитал друштва с ограниченом
одговорношћу мора износити најмање 20.000 франака (члан 35. став 1). Параграф 420.
став 1. ТЗЈ je предвидео да основна главница друштва с ограниченом одговорношћу не сме
бити мања од 200.000 динара. ГКРФ je одређивање минималног износа основног капитала
препустио посебном закону који регулише друштва с ограниченом одговорношћу (члан
90. став 1. тачка 2).
58. Николај Д. Пахоруков, ор. cil., стр. 521.
59. Др Ивица Јанковец, Привредно право, Привредни преглед, Београд, 1996, стр. 53 - види и
члан 337. став 1. ЗОП.

ине) друштво с ограниченом одговорношћу најчешће има својство малог
предузећа.
3.5. Друштвено предузеће
Друштвено предузеће je предузеће које y целннн послује друштвеним капиталом (члан 392. став 1. ЗО П ). Ово иредузеће ЗО П регулише као постојећи
(затечни) облик. Због тога je, по правилу, искључена могућност осннвања новнх
друштвених предузећа.60'1 Закон о основама промене власништва друштвеног
капитала61) и Закон о својинској трансформацији6263)предвиђају трансформацију
друштвеног предузећа y неки друга облик предузећа. Предузеће самостално бира модел плн комбинацију различитих модела промене власнниггва друштвеног
капитала (чланЗ. став 1. ЗО П ).
Друштвени капитал друштвеног предузећа поделзен je на акције или уделе
одређене номиналне вредности и уппсује ce y судски регнстар. Стога ce
друштвено предузеће сматра као друштво капнтала које пма исте органе као и то
друштво6'3'*
Свако друштвено предузеће мора иматн директора и скупштину. Постојање
управног и надзорног одбора зависи од броја запосленпх. У предузећу које има до
50 запослених не бнра ce управни и надзорни одбор, алн статут предузећа може
одреднтн другачије. Функцнју управног н надзорвог одбора, y друштвеном
предузећу y коме ce ти органн не бнра ју, врши орган одређен статутом предузећа
(вцдп члан 393. ЗОП).
Скупштину друштвеног предузећа, као орган власника, чпне представницн
запослених. Управнп одбор, као орган уирављања (ако ce образује y друштвеном
предузећу - видн члан 393. став 2. З.ОП) бира скупштина.
Директор (као орган пословођења - члан 60. став 1. ЗО П) ce обавезно бнра y сваком друштвеном предузећу. Директора друштвеног предузећа бпра п разрешава
управни одбор. У предузећу које не образује управни одбор (види члан 393. ст. 2. п
3. ЗО П ), директора бира и разрешава скупштпна. Статутом друштвеног
предузеће може ce предвпдети постојање извршеног одбора дпректора, који je
помоћнп и извршни орган директора.
Општи акти друштвеног предузећа су: статут, правилник и одлука којом ce
на општи начин уређују одређена пнтања. Основни општи акт предузећа je статут, са којнм морају бити y сагласностп сви осталп општп актн.
Друштвено предузеће, према томе, може по величпнп бптп н мало
предузеће. Да су мала предузећа организована као друштвена још увек бројна
60.
61.
62.
63.

Види: др Мирко Васиљевић, ор. cit., стр. 155. и др Мирко Перуновић, Друштвено
предузеће y новом ЗО П - у, Право и привреда бр. 5/97, стр. S1. и 82.
"Службени лист СРЈ", бр. 29/96, 29/97 и 33/97.
"Службени гласник PC", бр. 32/97.
Види: др Мирко Васиљевић, ор. cit., стр. 157.

пронзнлази и из одредаба ЗО П које изричито одређује границу од 50 запослених
као чињеннцу од које зависи обавеза избора управног и надзорног одбора.
3.6. Јавно предузеће
Јавно предузеће je облик предузећа кога оснива држава, односно јединица
локалне самоуправе са циљем да обавља делатност од општег интереса.64-*
Делатност од општег интереса састоји ce y производњи н промету одређених
производа н вршења услуга која je незаменљив услов жнвота и рада грађана,
другах предузећа или државннх органа.6^ Јавно предузеће je обавезно да обавља
такву делатност без обзпра на своје интересе.66678)
Држава (савезна држава илп државе чланнце) осшша јавно предузеће законом 67j a једпнпда локалне самоуправе (АП Војводина, А П Косово и Метохија,
ошптпна,Град Београд) одлуком. )
Овај облик предузећа пма обележја управног (јавног) права u грађанског
(приватног) права.69-1 Обележја грађанског права произилазе из чињенице да je
јавно предузеће правно лице које обавља делатност радн стицања добити као и
други облици предузећа. Обележја јавног права испољавају ce y овлашћењу
државе да путем својих органа именује управни одбор, директора, даје сагласност
на статут јавног предузећа, промену делатности, статусне промене итд.70-*
Јавно предузеће je државно предузеће које послује средствнма y државној
својнни.71) У пракси су настала монополистичка јавна предузећа.72-* Стога би, y
64.

65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.

72.

Види: члан 401. став 1. ЗОП; члан 386. став 1. ЗО П PC; др Рајко Јелић, Јавно предузеће и
установе као субјекти права својине, Право и привреда, бр. 5-8/98, страна 112; др Мирко
Васиљевић, Пословно право, Савремена администрација, Београд, 1996, страна 162;
Владимир Козар, Оенивање и управљање јавним предузећем, Избор судске праксе број 1/
98, страна 5.
Види: др Ивица Јанковед, Привредно право, Службени преглед, Београд, 1996, страна 61.
Види потпуније: Михајло Д. Рабрееовић, Јавна предузећа и одговорност, Правни живот
број 11/95, страна 167.
Тако je, на пример, Законом о шумама ("Службени гласник PC", број 46/91, 83/92, 54/93,
60/93 (исправка), 67/93 и 48/94) основано Јавно предузеће за газдоваае шумама y државној
својини "Србија-шуме"; Законом о водама("Службени гласник PC", бр. 46/91, 53/93, 67/93,
48/94 и 54/96) основано je Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" (члан 81. Закона);
Законом о железници ("Службени гласник PC", бр. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93 и 48/94) основано je Јавно железничко траеспортно предузеће "Београд" (члан 6. Закона) итд.
О јединицама локалне самоуправе види чл. 108 -118. Устава PC ( “Службени гласник PC",
број 1/90).
Види: др Рајко М. Миловић, Јавно предузеће y Европском праву, Обод, Подгорица. 1998,
страна 65; др Рајко Јелић, оп. цит., страна 113.
Види на пример: члан 19. Закона о шумама.
Члан 1. став 2. тачка 3. Закона о средствима y својини Републике Србије ("Службени
гласник Р С “, број 53/95,3/96,54/96 и 32/97) je прописао да су y државној својини (средства y
својини Републике Србије) јавне службе (јавна предузећа, установе) и друге организације
чији je оснивач Република, односно територијалне јединице.
Види: др Рајко М. Миловић, ор. cit., страна 69.

складу са чланом 401. став 2. ЗО П , требало омогућити да делатност од јавног нвтереса обављају и други облици предузећа, део предузећа и предузетник.
Оснивачкд акт јавног предузећа je акт надлежног органа (закон, одлука) којн
мора садржатн одредбе прописане и за остале облнке предузећа (чланом 11.
ЗОП).
Својство правног лица јавно предузеће стаче уппсом y судски peгиcтap.7'3,
Органи јавног предузећа су управнп одбор, надзорнн одбор и дпректор. Статут јавног предузећа може проппсатп да ce образује и извршнп одбор дпректора.
Ако ce јавно предузеће организује као акцпонарско друштво образује ce и скупштпна акцпонара.7374756) Запосленп y предузећу са више од 50 запосленпх имају право
да образују савет запослених. У предузећу с мање од 50 запосленпх функцију
савета запослених вршп представних запослених. Мандат, број и начин избора
чланова савета запослених, односно представника запослених y предузећу
утврђујеce колективнимуговором73*
Са Пдљем заиггите јавнпх пнтереса државнн органи учествују y управљању
односно контроли јавних иредузећа.76) Јавнп интерес ce штпта именовањем од
стране надлежног државног органа органа управљања (односно поједшшх његовпх чланова) сразмерно уложеном каппталу (ако предузеће нпје искључнво y
државној својинп) пли давањем сагласностп за њихов пзбор п разрешење,
давањем сагласности на статут јавног предузећа, друге опште акте или поједпне
одлуке.77^ Осим тога надлежнп државни орган може предузети мере да би
обезбеднло обављање делатности јавног предузећа.78)
Управни одбор јавног предузећа чпјн je осннвач држава именује државнп орган одређен актом о оснивању. Актом о оснлвању ће ce Јтврдити број чланова п
састав управног одбора 79^Одлуком може бити пропнсано да одређени орган нменује управнн одбор, надзорни одбор п директора.8СГ) Дпректора јавног предузећа
бпра управни одбор, ако осннвачкпм актом нпје друкчпје одређенсУ1'
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

Уз пријаву за упис y судски регистар оснивања јавног предузећа прилажу ce исправе
одређене чланом 16. Уредбе о упису y судски регистар ( “Службени лист СРЈ”, бр. 1/97).
Види члан 13. став 2. Закона о јавним преузећима ( "Службени гласник PC", број 6/90).
Види члан 84. ЗОП. ЗО П PC не предвиђа постојање савета запослених y предузећу.
Види: др Славољуб А. Вићић, Циљ и облици контроле јавних предузећа, Право и
привреда, број 5-8/98, страна 125; др Ивица Јанковец, оп. цит.. страна 62.
Види потпуније: др Драган Костић, Својина и јавна предузећа.Својински односи y правном
поретку, Правви живот, Београд, 1991, том 2, страна 59.
Ако Јавно предузеће "Србијашуме" због недостатака средстава или из других разлога
није y могућности да благовремено и стручно извршава утврђене послове послове y газдовању шумама дужно je да о томе извести Владу Републике Србије (члан 20. Закона о
шумама); уколико Железничко транспортно предузеће није y могућности да уредно и
квалитетно извршава обавезе превоза путника и робе услед већих поремећаја саобраћаја
дужно je о томе известити Министарство саобраћаја и веза (види члан 26. Закона о
железници).
Види члан 14. Закона о јавним преузећима.

У јавном предузећу представници запослених, изабрани на начин утврђен
статутом чпне трећпну надзорног и управног одбора8^
Иако су y СРЈ највећа нредузећа јавна предузећа ЗО П омогућава постојање и
малих предузећа. То произилази нз одредаба којима ce регулише образовање
савета запослених зависно од броја запослених y јавном предузећу.

Закључак
Разврставање предузећа према квантптативним показатељнма на мала, средња и велпка одређено je Законом о рачуновадству, a не ЗО П.
Мала предузећа y СРЈ (као и y привредама другах земаља) су према бројним
показатељпма, врло значајни прпвреднн субјектп. Она ce могу организовати као
привредна друштва (друштва лпца и друштва капитала), друштвена предузећа и
јавна предузећа, али су, ппак, карактеристична за друштва лида.
Незавпсно од организационпх облпка y којима ce испољавају мала предузећа
имају исти положај, права, обавезе н одговорностн на тржишту као средња и велпка предузећа.

80. Према одредбама члана 93. Закона о зодама Влада именује чланове Управног одбора,
Надзорног одбора и директора Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе", које je
основано тим законом.
81. Члан 402. став 3. ЗОП и члан 387. став 3. ЗО П PC.
82. Законом о електропривреди ("Службени гласник PC", бр. 45/91, 53/93, 67/93 и 48/94) je
основано Јавно предузеће “Електропривреда Србије" (члан 4). Органи овог јавног
предузећа: управни одбор, генерални директор и надзорни одбор (члан 15. Закона). Орган
управљања Предузећа je Управни одбор који има 11 чланова. Председника и чланове
управног одбора именује и разрешава Влада PC. Четири члана управног одбора именује
ce од представника запослених y Јавном предузећу, на начин утврђен статутом.

Др Небојша Јовановић,
доцент Правног Факултета y БеоГраду

Посебни случајеви припајања акционарских друштава
УВОД - Ове године навршава ce деценија од поновног увођења акционарства
y наш привреднн систем. Законом о предузећима из 1996. годнне знатво je унапређено правно уређење акционарскнх друштава. Ипак, акцнонарство ce код нас нпје
бишије развило, пре свега због упорног одржавања друшгвене својине и на њој
заснованог система привређивања. Приватнзацпја која je y току, требало би да
подстакне развој аклронарства. Њоме бп требало да ce уведе велпки број малих
акдионара y својинску структуру наше привреде. Једна од првих накнадних последица расподеле друштвеног кашгтала великом броју малпх акцпонара (усптњавања капптала), бпће укрупњавање капитала y рукама мањег броја већих акционара. Ова појава може да ce очекује након истека законских рокова за уручивање
акција пз прнватнзадије њнховим стнцаоцима (првенствено запосленима), када буду стекли право да их слободно препродају. У том укрупњавању дешаваће ce припајања акционарских друиггава.
ПОЈАМ - Прш ајање акционарских друштава je правнн посао којнм једно
друпггво (пршојено друиггво, припојеник) преносп своју цмовину на друго друштво (друштво преузималац, пршојилац) и гасн свој правнн субјективитет, прн чему његовп акцнонари, заменом акцнја, постају акцнонарп прппојпоца. Главно
правно дејство прнпајања састојн ce y унивсрзалној сукцесији прппојпоца y прнпојешпсове правне односе. То значи да дршојплац увећава своју имовпн}’ за целокупну пмоЈ«1ну пршојеника, омстајућн као правни субјект, док пршојенпк нестаје
као правно лице, без спровођења ликвидацпоног поступка.1-*
П РА ВН И И ЗВ О РИ - Правни пзворн пршајања деле ce на домаће п међународне. Наш главни правш! нзвор je Закон о предузећима од 1996. годше (даље:

Закон).*^ Поред њега и др>тп закони могу да ce примене y појединим птиањима,
као допунски извори права, јер ce ради о врло сложеном правном послу. Тако, Закон о облигадионим односнма123/ ce примењује на сва облигациона питања, која Законом о предузећнма нпсу посебно уређена, као што je случај код уговора о ирипајању или дејства прппајања на повериоце учествујућих друштава. Антимонополски закон ce примењује када припајање ствара монополске последице,45)Закон
о хартнјама од вредностп, код емисије и замена акција,^ Закон о берзама, кад ce
учествујућа друшгва котирају на берзи6), a закони о радним односима, на дејства
пршајања y радним односпма запослених y прнпојенику.
У упоредном праву ce, такође, посвећује знатна пажња уређпвању припајања,
због значајних последица које оно пзазпва. С обзиром на врсту закона којом je
прппајање уређено, разлпкују ce трн система. У првом систему припајање ce уређује облигадноним закоником, као што je то случај y Швајцарској.7-1Друтп систем
припајање уређује посебним законом о привредннм друштвима (компанијама),
као посебнијпм y односу на закон о обигацнјама. Овај систем je прнмењен y највећем броју држава, као што су Француска, где je прнпајање уређено Законом о трговачкпм друтптвпма пз 1966,89-*Уједињено Краљевство, где je пршајање уређено
Законом о компанијама пз 1985. u 1989. године, н САД, која je припајње уредила
на федералном ш!воу Модел законом о пословању корпорација из 1969. године и
антнмонополским законима.4 ' Овом систему пршадамо u ми. Трећи систем су
створнле германске земље (Немачка и Аустрија), која припајање уређују још специјализованијим законпма, a то су закони о акционарским друштвима.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Слично, Васиљевић Мирко. Пословно право. 1997, с. 238; Јанковец Ивица, Привредно
право, Београд, 1996. с. 107; Merle Philippe, Droit commercial, Paris, 1998, c. 773; Mestre
Jacques, Droit commercial, Paris, 1997, c. 210; Morse Geoffrey, Company Law, London, 1995, c.
805; Keenan Denis, Company Law, London. 1988, c. 378; Anderson, Fox. Twomey, Business Law,
Cincinnati, 1987, c. 821; Hom Norbert. Kotz Hein, Leser Hans, Geiman Private and Commercial
Law - An Introduction, Oxford, 1982, c., 303; Barbalich Roberto, Italy Practical Commercial Law,
London, 1991, c. 64; Rokasi Ioannis, Greece Practical Commercial Law, London, 1992, c. 86.
Закон o предузећима (даље: ЗОП, Сл. лист. СРЈ, 29/96, 33/96, 29/97), чл. 422; Упутство
Савета Европске заједнице о уједињавањима акционарских друштава са јавним y m i c o M
акција (Third Cguncil Directive 78/855 ... concerning mergers o f public limited liability com panies. J. O. no. L. 295/36) и з 1978. г . (даље: Упутство o уједињавањима), чл. 3.
Чл. 421 - 434 (даље y фус нотама: ЗОП).
Сл. лист СФРЈ, 29/78, 39/85,57/89, 31/93.
Сл. лист СРЈ, 29/96.
Сл. лист, 29/95, 28/96.
Сл. лист СРЈ, 90/94.
Васиљевић М., ор. cit., с. 237.
Измењеним 1988. г.; вид.Мег1е П., ор. cit., s. 777.
У САД, поред федералног законодавства y овом питању, евака држава чланица може да
донесе своје прописе. Оисм тога, монополска дејства припајања y САД уређена су
Шермановим противтрустовским законом, Клејтоновим законом, који допуњује
Шерманов закон, и Законом о допунг, противтрустовског закона из 1976. године. Вид.
Anderson i dr., ор. cit., c. 58, 59, 1086.

Поред националнш правних извора припајање ce уређује и међународним
правним изворпма. Истина, не ради ce о кодификовању правила о припајању општом међународном конвенцијом, већ о њиховом уједначавању y оквирима
Европске уније. Она je y овој материји донела једно упутство и једно правило. Fo
urnie 1978. донела je Упутство о уједињавањима акционарских друштава са јавним
уписом, којнм je предвндела јединствена материјалноправна правнла о припајању,
која су државе чланпце морале да унесу y своја национална права. Деценију касније, 1989. године, Унија je донела Правило о контроли группсања између предузећа,
којим je увела надлежност својих органа (Комисије, Суда правде и др.) за контролу груписања предузећа на нивоу Уније, изузимајући их из надлежности националннх органа својнх чланнца, којима остаје y надлежности контрола нацпоналнпх
груписања.10-*
ВРСГЕ - Припајање ce обично дефиншпе с обзиром на његов најједноставнији вид, y коме ce само једно друштво припаја другом. Поред овог, "простог",
припајања, могуће je п "сложено" прнпајање, y коме ce впше друштава прнпаја једном друштву или њнховом мањем броју. Англосаксонски правници то зову реорганпзацпјом или реконструкцнјом.11-1
Према строгости прописаннх услова п поступка разликују ce редовна пршајања од њихових посебшгх случајева. Редовна припајања ce спроводе под ошлтим
(редовпм) условнма и по ошптем (редовном) пскпупку, којп, y начелу, важе за сва
припајања. Ипак, право y појединим оправданим случајевима, предвпђа блаже
услове и лакши поступак припајања. Тн случајеви ce углавном односе на прппајања између друштва мајке, као прппојиоца, п једне нлп впше његовпх друштава
кћерп, као припојеника. Редовна п посебна прппајања ce налазе y односу правила
и нзузетка.
УСЛОВИ - Да би ce спровело припајање прнпојплац п прппојенпк мора да
испуне прописане услове. Условп ce пропнспју радп запггпте учеснпка прппајања,
који њиме могу да буду оиггећенн (сама друтнтава, њпховп акцпонарп, поверпоцц
п запослени), као и ради заштите општих интереса (спречавање монопола). Услови могу да ce поделе, завпсно од своје прпроде, на финансијске п правне.
Испитивањем финансијских услова, учеств}ј}41а др}иггва п њпховп акционари
закључују да ли пм ce оно исплатп. Да бп уопште могло да ce пзвршп припајање
неопходно je да ce претходно утврди вредност друшгва прппојиоца u друиггва прппојеника. На основу ње ce }тврђује вредност акцпје сваког учествујућег др):штва
понаособ, те ce њиховнм упоређивањем одређује сразмера замене акцпја y прппо10.

11.

Правило бр. 4064/89 о контроли грудисања између предузећа од 21. XII 1989. (ступило на
снагу 1990. г.; Ј.О. a. L 395/1), a измењено Правилом бр. 1219/97 (D. 1997. L. 311) од 30. VI
1997. (ступило на снагу 1998). Вид. Вукадиновић Радован. "Фузија предузећа и судска
заштита слободне утакмице на унутрашњем тржишту Европске уније", Правни живот.
Београд, бр. 12, 1995, с. 628.
Gower, Prentice & Pettet, Gower's Priuciples of Modem Company Law, London. 1992. c. 689 702; Keenan D., op. cil., c. 378 - 385.

јенику за акцпје y прппојиоцу* Ta сразмера, између осталог, битан je чинхшац на
основу кога ce акционари y скуиш гинама опредељују да ли да гласају за пршајање. Због тога je најбоље да цео посао утврђивања и израчунавања поменутих величнна обаве процешггељп, као непрпстрасна лнца. Закон о предузећима предвиђа да су учествујућа др} штва, свако за себе, иреко засебних процешггеља, или у
оторазуму, преко заједничког проценитеља, обавезна да обаве процен v, чиме
испуњавају први финансијски услов.12) По обавл>еном послу, проценш'ељи су обавезнп да управама пршојпоца п прппојеника поднесу извештај о процени, са
образложењем односа замене акцпја, чиме ce испуњава друтп финанснјски усл о а 13>
Правш! условп тпчу ce пзвештаја о припајању, одпуке о пршајању надлежног
органа друиггва, уговора о припајању, времена, повећања капптала, монопола,
формалностп публшџггета н одговарајућег поступка. Наиме, по добијеном извештају о проценп, управа сваког др}лптва y припајању обавезна je да сачини нацрт
уговора о дрппајању (са прописаном садржином), да га образложи и да га, уз остале неопходне податке, поднесе акционарима y вдду посебног ппсаног извештаја.1415-*
Тај пзвештај мора да ce благовремено објави на прописанп начин, не само ради
обавештавања и заштите акдионара учествујућих друштава, већ и ради обавештавања и запггите њихових пoвepшlaцa.1:', Након тога ce одржава скупштина сваког
заинтересованог друнггва, која мора да одиучи о предлогу своје Јтграве о прппајању. Ако ск)иштпна сваког друштва y припајању, прописаном већином гласова,
усвојп дредлог своје управе н одобрп нацрт уговора о дрипајању y истоветном
тексту, сматра ce да je уговор о припајању закључед.16) Прш ајањ е ce затпм прн12.
13.

ЗОП. чл. 424.
Упутство ЕУ о уједињавањима предвнђа обавезу да судски постављени ревизор испита
ваљаност. тачност и поштеност "нацрта услова припајања1', које ce управе учествујућих
друштава приказале акдионарима y оквиру писаног извештаја о припајаљу (чл. 10). Ту ce
ради о обавезном начину заштите акционара .заинтересованих друштава против могућих
лажи, превара и злоупотреба њихових управа. ЗО П такво правило не садржи. Имајући y
виду српски пословни менталитет и морал, било би оправдаво да ce слична норма и y наш
правни систем.
14. ЗО П , чл. 423; Упутство ЕУ о уједињавањима, чл. 5.
15. ЗО П овде еејасно и неспретно захтева да ce два пута објави "обавештење о покретању
поступка припајања", уместо извештаја о припајању (чл. 428). У упоредвом праву je
уобичајено да ce извештај о припајању објављује y новинама за које управа учествујућег
друштва претпоставља да су најчитаније међу његовим акциоварима (обично неке финсијске новине). Осим тога, како су трошкови објављивања целог извештаја велики,
допушта ce да ce објави само оглас о намери припајања са најбитнијим подацима, a да ce
љиме акционари и повериоци адресама упуте на места где могу бесплатно да добију цео
и.звештај, са нацртом уговора о припајању. Вид. Merle P., ор. cit.. с. 784. Упутство ЕУ о
уједињавањима само предвгфа обавезу објављивања "нацрта услова припајања" најмање
месец дава пре бдржавања скупштине друштва која треба да одлучи о припајању (чл. 5).
16. ЗО П . чл. 425; Упутство ЕУ о уједињавањима, чл. 7 и 8. Упутство ЕУ, при томе захтева да
уговор буде закључен y форми јавне исираве (чл. 16), што je ЗО П грешком пропустио да
предвиди.

јављује регистарском суду, ради уписа црестанка припојеника и повећања капитала припојиоца.17) Пре уписа суд je дужан да проверн да ли су испуњени свн пронисани условн и да ли je поштован поступак припајања. Нарочито je дужан да провери да ли je од оснпвања учествујућпх друштава ирошло више од годину дана и да
ли су испоштовани услови прописани за увећање прииојиочевог капитала (ако je
прнпајањем увећан, као нпр. условп нове емисије акција), као и за иовлачење акција y пршојенику, које су замењене за припојиочеве акције.1718) Упнсом припајања
y судски регистар наступају његова правна дејства, као што je прелаз припојеникове пмовине (свих његовнх права и обавеза) на прнпојиоца (уннверзална сукцесија), престанак припојеника као правног ллца и прелаз прппојешжових акцпонара y припојиочеве. Најзад, упис припајања мора да ce објави два пута y Службеном листу.
П О СЕБН И СПГУЧАЈЕВИ ПРИП АЈАЊ А - Закое о предузећима, по угледу
на упоредно право, предвиђа посебне случајеве припајања, за које ce захтевају
лактгти услови и поступак него за редовне случајеве (чл. 433). Закон предвиђа три
посебна случаја припајања, од којих су два слична посебним случајевима Упутсва
ЕУ о уједињавањима, a трећд je израз особености нашег привредноправног система.
Први случај ce састоји y томе што "ако ce најмање 90% основног кашггала зависног п р етзећ а налази y својини матпчног предузећа, спајање преузпмањем врттти ce без сагласности скупиггнне завпсног предузећа, осим ако акцпонарн или
члановп овог друштва. којп поседују пли представљају најмање десетпну основног
капитала друштва захтевају сазпвање скушппгне радп доношења одлуке" (чл. 433,
ст. 1). При утврђпвању деведесетопостотног удела матичног друпггва (прцпојиоца) y каппталу зависног друшгва (пршојеника), кашггал зависног ce умањује за
проценат његових (пршојенпкових) сопствених акцпја. Нпје значајно да ли завпсно друштво држн сопствене акцпје непосредно y својпм рукама нлп их држп посредно, преко неког друтог лица, које пх држи за рачун завпсног друштва. Цптпраним правилом ce, практично, омогућава да друиггво мајка себп припојп друштво кћер, без сагласностн ћеркине скупштлше, ако je сопственпк најмање 90%
ћерклног капнтала. Изузетно, акционари који цмају најмање 10% ћеркпног капитала, имају право да захтевају' сазпвање њене скушптине, радп доношења одлуке.
Иако на првп поглед логпчно, ово правнло je нејасно п погрешно.
Цитирано правило je нејасно из језнчкнх разлога. Прво, y реченицама цптиране одредбе, којима ce успоставља правило о непотребности сагласности скупиггане друштва кћери за њенгово прнпајање мајцц, унотребљава ce израз "предузеће",
да би ce означили субјекти y прппајању ("матично предузеће" и "зависно предузеће"). Међутим, y наставку псте одредбе, реченнцом којом ce успоставља изузетак
од правила утврћеног првим делом одредбе, употребљава ce израз "друштво". Тиме ce ставара утисак као да мањински чланови предузећа која инсу органнзована y
17.
18.

Чл. 430.
ЗОП, чл. 421, 426, 427.

облику привредног друштва, немају право да ce с)иротставе одлуци о припајању
друштва мајке. Ова нејасност малог je практнчног значаја, јер y систему организацпоних облика који je утврдпо Закон о предузећима, мала je вероватноћа да ce
члановн п акционари појаве y предузећима која немају облик привредног друштва. Ипак, Закон треба језички да буде доследан и да употребљава исте изразе за
исте појмове y свим својим члановима, a поготово y оквпру пстог члана, као у
овом случају. Друга нејасност пзвире пз прве. Она ce састоји y томе што ce y другом делу цитнране одредбе, којим ce мањинским акцнонарпма друштва кћери даје
право да ce супротставе одлудп о ирииајању друштва мајке, користи нејасан израз
"овог друиггва", без ознначавања да ли ce ради о друштву мајцн или друиггву кћерп. Тпме неупућенп тумач Закона може, на први поглед, да стекне утисак, као да
скушптшу могу да захтевају и акдионари друштва мајке. При томе може да му
буде нејасно да лп онп могу да захтевају само скупштпну свог друиггва илп и
друиггва кћери. Пажтвпвпјпм тумачењем долазн ce до закључка да ce само акционарима друштва кћерп хтело да призна право да захтевају скупштпву свог друштва, како бн ce заштптплп од самовоље друпггва мајке, као свог највећег акционара п припојпоца. Због тога je Закон требало да уместо днтираног неодређеног
пзраза употреби пзраз "акционари пли чланови зависно? предузећа". Тпме би себп
остао доследан п јасан за тумача. Најзад, трећа нејасност ндггиране одредбе тиче
ce нзраза "скуппгпша". Закон предвиђа да акцпонарн са најмање десетином
основног капитала друиггва кћери имају право да захтевају одржавање скуиигпше
ради доношења одлухе. Овде нису јасне две ствари, јер ce из цитиране одредбе не
вцде. Прво, да лп скутшггша на њихов захтев мора да ce састане? Из стилнзације
целог члана може да ce закључи да скупштина тада мора да ce одржи, макар и да
не може да ce одупре вољи друшгва мајке, као припојиоца. Друго, да лп само мањински акционари и чланови друштава односно предузећа која нмају скупштину
уживају ову заштшу шш je уживају и мањински акционари и члановп друштава
која немају скушптину? Друштва без скупштпне могу да буду не само друиггва лица (ортачко или командитао), y којима Закон и не предвиђа скупштшу, већ и
друштва капитала, y којима je предвиђа, али која je немају, јер није обавезна. Чини
ce да je намера законодавца била да овим правилом запггпти све мањинске чланове y сваком облику предузећа, без обзира што таква заиггита није толико битна у
друштвима лица, због њихове личне природе. Ово због тога што Закон допушта
припајање између предузећа "нстог шш различитог облика (чл. 421, ст. 2). Због
тога би требало и из овог разлога да ce цитирана одредба језички и правнотехнички појаснитн.
Цитирано правило није само нејасно, већ и je погрешио. Оно je погрешно најмање из два разлога. Прво, припајање ce спроводи на основу уговора између припојиоца и припојеника. Због тога ce увек захтева припојеникова, па и ћеркина,
сагласност, јер y супротном нема уговора, те ни припајања. Без ћеркине сагласности могло би да ce ради о преузимању контроле, које je посебно уређено Законом

о предузећима под називом "принудан откуп или замена акција" (чл. 417), Због тога није било потребе да ce још једном уређује као посебан случај припајања.
Други разлог погрешности правила о непотребности скупштине завнсног
друштва јесте неусклађеност са упоредним правом, посебно правом Европске
уније и њених чланица, из којег je оно, изгледа, преузето. Упутство ЕУ о уједињавањима предвиђа посебан случај олакшаног припајања, када je припојилац друштво мајка са 90% учешћа y друпггву кћерп, као припојенику, али га уређује на обрнут начин од нашег права. У њему Упутство допуигга могућност да друштво мајка
припоји друштво кћер, без сагласности своје скупштине (а не ћеркине скупштпне, као код нас), под условом да y кћери има најмање 90% (нпкако све) акције са
правом гласа (чл. 27). Пошто шггереси акцнонара прнпојиоца (друштва мајке) нису толико угрожени припајањем, као интереси акцнонара припојеника, претпоставља ce прећутна сагласност припојиочевих акционара, ако припојплац има
90% учешћа y пршојенику. Ипак, њихова сагласност ce претиоставља само ако
им je прцпојилачко друшгво прехходно дало могућност да ce благовремено упознају са условнма припајања и да ce о њима изјасне, a да то нпсу учпнплп. Упутство
ЕУ, због тога, предвиђа три додатна услова, поред основног услова деведесетопостотног удела y друшгву кћерп, за стварање претпоставке. Тп услови су: 1) да je
надрт услова прппајања објављен најмање месец дана пре дана y којем je заказана
скупштина припојенпка, која треба да одлучи о прппајању, 2) да су сви прппојпочеви (мајчнни) акдионарп бплп овлашћенл да остваре увид y све исправе на основу којих ce спроводн прнпајање најмање месец дана пре скупштпне прппојенпка п
3) да нико од припојиочевих акцпонара са пропнсаним уделом акцпја y његовом
кашггалу, a који не сме да буде већи од 5%, није захтевао одржавање скупштпне
пршојиоца.19) Прећутна сагласност мањинсклх акцнонара друштва кћерп, као
припојеника, не сме да ce претпоставља, јер би ce тиме опггро кршила њнхова мањинска права. Због тога она треба да буце пзрпчита, осим када ce нису одазвали
позиву на скупштину која je одлучпвала о припајању. Поред оппсане главне неусклађеностн нашег права са упоредним, која ce тиче обавезностн саглсаностн
скупштнне прнпојиоца, постоји још једна неусклађеност. Она ce тпче проппсаног
најмањег броја мањинских акционара пршојеника, којнма ce даје право да захтевају скупнгпшу, ради изјашњавања о прниајању. Такво право ce даје само акционарима који имају најмање десетнну основног капитала завпсног друштва, као
припојеника. У условпма које je наш закон предвндео за настанак претаоставке
прећутне сагласностн мањине акционара прппојеника, н.ихово противљење je
скоро онемогућено. Када ce као услов за претпоставку тражп најмање 90% мајчиног учешћа y ћеркп, онда je противљење могуће само ако сви остали ћеркшш акционари једногласно траже одржавање ћеркине скупштине. У праксн je то тешко
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Под поменутим додатнњч условима Упутство ЕУ допушта могућност да ce припјање
спроведе без сагласности скупштине припојиочевих акционара и када припојилац има
мање од 90% капитала кћери. па и када y припојенику нема никакав удео (чл. 8). Исто
правило садржи француско право (Merle P., ор. cit., с. 787).

остварљиво, те je право мањинских акционара на супротстављање припајању
друиггву мајци само једно голо нраво (nudum ius) Закона о предузећима.
Основно правно дејсгво посебног случаја припајања, y коме je припојилац деведесетопостотнн акцпонар припојеника, јесте непотребност припојеникове скупштине, y нашем праву, a y евронском праву непотребност скупштине прппојпоца.
Међутим, Упутство ЕУ о уједињавањима овде нредвиђа н споредно правно дејство. Оно ce састоји y олакшицама по учествуЈЈ-ћа друштва y односу на редовне
случајеве припајања. Упутство не захтева испуњеност три оппгга услова за припајање, које нначе захтева y редовним случајевима припајања, чиме успоставља
грп олакшнце (чл. 28). Те олакшице су: 1) управе друштава y прнпајању не мора
да пзраде нзвештај о припајању (чл. 9), 2) нема потребе да судскп постављени ревизорп обаве ревпзију услова пршајања (чл. 10) и 3) акццонарима учествујућих
друштава не мора да ce омогући увад y исправе о припајању најмање y времену од
месец дана пре одлзчивања њихових скупштина (чл. 11). Олакшице ce примењују
само ако мањинскп акдпонари друштва кћери, као прппојеника, имају право да
захтевају од друштва мајке, као припојиоца (а ова je то Д)-жна да учинп), да нм отк)ин њпхове акцпје y прппојенику по цени кој\' са њом Јтоворе нли по цени коју
одредн суд (чл. 28). Закон о предузећима предвнђа обавезу већпнског акдионара
(оног којп нма више од 50% капитала y друштву),20^да купи акцпје мањинских акцпонара на њихов захтев (чл. 413). Могуће je да je Закон предвццео обрнуто правпло y односу на европско право y овом посебном случају прштјања, због тако
пшроког права мањпнских акцпонара на принудну продају својих акција већпнском акционару. Најзад, овај поједностављен случај пршајања примењује не само
када друштво мајка, као прппојилац, непосредно држи 90% учешћа y друпггву
кћерп, као припојенику, него и када такво учешће држи неко треће лице y своје
име, a за мајчпн рачун.212^
Други посебан случај олакшаног припајања пз Упутства ЕУ о уједињавању
(чл. 24 - 26) поклапа ce мање више са другим посебним случајем Закона о предузећима (чл. 433, ст. 2). Он ce састоји y томе што je пршојилац друштво мајка, којој
пршадају све акдије др}иггва кћерп, као припојеннка. Др)тим речпма, када je припојеннк једночлано зависно др)иггво, чпји je једшш акдпонар пршојилац, онда
право не захтева од прппојиоца да пспунп све услове предвиђене за редован сл)’чај
припајања. Није значајно да лп дрЈтптво мајка непосредно држи акције друпггва
кћери или их држп посредно, преко једног или внше друтих лнца, који нх држе y
своје цме, a за мајчпн рачун/ Тада интереси акцнонара друпггва мајке, као припојпоца н као једшог акдионара друштва кћерн, пршојеника, не могу да буду
припајањем битно угрожени, јер je друштво кћер посрено y њнховој имовини. За20.

У упоредном праву за већинске акционаре настаје обавеза откупа акција мањинских
акционара тек када пређу знатно већи проценат удела (обично 90%) y капиталу друштва,
него што то предвиђа наше право (Gower и др., оп. цит., с. 735).
21. ЗОП, чл. 406, ст. 6; Упутство ЕУ, чл. 29.
22. Исто.

кон о предузећима y овом случају не захтева да ce спроведе процена капитала учествујућих друнггава, нитн да извепггај управе о припајању садржи податхе о односу замене акцпја. Упутство ЕУ о уједињавању y овом случају знатно je јасније и
повољније за учеснике припајања. Оно предвнђа следеће олакшице: 1) нацрт
услова припајања, који су управе учествујућих друштава дужне да израде, не мора
да садржи подапсе о сразмерн замене акцпја, о доделн припојиочевих акција припојенпковим акдпонарима и о датуму y коме пршојенпковн акционари стичу право на учешће y профиту и остала права по основу додељених пм акцнја y припојиоцу. Свп ти подаци su непотребни, поигго су они већ познати припојноцу, као једином пршојенпковом акционару; 2) управе друштава y прппајању не мора да сачпне извепггаје о припајању, пошто je пршојилац једини акционар припојенпка, те
нема потребе за заштитом акционара livreм нзвештаја, као y редовним случајевим; 3) из нстог разлога, ревизија услова прнпајања од судски постављенпх ревнзора не мора да ce спроведе; 4) акционарима не мора да ce омогућп право увида у
пзвештај управе о припајању и извештај ревизора, јер ти извештајп нпсу обавезнп,
a припојилац и једини припојеников акционар су исто лице; 5) члановп управа учествујућих друштава п стручњаци не одговарају за штету акдчонарима прппојеника, јер постоји само један акционар, a то je прппојилац, тако да би то значпло да
сам себи одговара; 6) акцпонари пршојеника не постају акционари прнпојиоца,
јер би то значило да припојплац (друштво мајка) постаје само себп акднонар.
Упутство, чак, омогућава да друштво мајка себи пршоји ћерку, чијп je једшш акционар, без одлука иједне од њихових скупштина, ако су пспуњена трп услова: 1)
да je нацрт услова припајања сваког од учествујућих друштава објављен најмање
месец дана пре него што прппајање почне да дејствује, како би ce прппојдочеви
акционари благовремено о њима обавестшш, 2) да je свим акцданарима припојиоца, y његовом седишту, најмање месец дана пре наступања дејства прнпајања, био
омогућен увид y нацрт услова прппајања, годшпњи обрачун н пзвештај о пословању учествујућих друштава, уз право да бесплатно добију њихове коппје, п 3) да акционари припојиоца, са прописаним учешћем, за које не сме да ce захтева да буде
веће од 5%, ннсу захтевали сазивање скупштиве ради одлучивања о припајању.
Практнчно, допушта ce, под описаним условима, да ce поттгуно завпсно друштво
кћер пршоји друштву мајци само на основу одлука својих управа, без скупштинских одлука.
Трећи посебан случај прнпајања предвиђа само Закон о предузећдма, јер y
Упутству ЕУ није познат. Он ce састоји y припајању "између два нлп впше предузећа y друштвеној односно државној својинн". Закон предвиђа да ce на њих прнмењују правила која важе за претходна два случаја (чл. 433, ст. 3). Треба да ce истакне да je на прппајање између предузећа y друштвеној (државној) својинн могућа
само прпмена правила другог посебног случаја, када je једно друиггвено (државно)
предузеће y искључивој својини другог. Чим предузеће има впше власнпка, макар
сви они били предузећа y друштвеној својини, оно мора да буде органнзовано y облику акционарског друштва или друп.тва са ограниченом одговорношћу, тако да

није впше предузеће y друиггвеној својини. Друиггвена предузећа која су акцпонари y таквом привредном друштву, понашају ce као и свн прави акционари. Због
тога треба да им ce иружи заиггита по правилима која важе за редовне случајеве
прнпајања, оспм ако je неко друиггвено предузеће деведесетопостотнн акционар,
када су испЈчвени условн за примену правила из првог посебног случаја олакшаног припајања. Исто важи и за предузеће y државној својини, ако су различите државе уложиле капитал y њега (нпр, савезна држава и једна или обе републике члавлце).
ЗА К Љ У Ч А К - Закон о предузећима из 1996. године je први закон, који je,
после Другог светског рата, код нас озбиљно уредпо привредна друиггва, сагласно
потребама тржишне привреде н стандардима који важе y савременом упоредном
праву. Његов највећи значај je вероватно y томе што je опет, после више од пола
века, ваљано и детаљно уредио акцпонарство код нас. Тиме je ударио темеље за
развој п усавршавање модерног статусног трговинског права. Ипак, то не значи
да je безгрешан и y свему прплагођен потребама тржишног привређивања. У његовој пзради су ce поткрале ситније грешке н нејасносгн, углавном изазване напшм неискуством y писању озбиљшос тржишних закона. Уочене грешке би требало да ce отклоне, чпме бп ce допрпнело његовом побољшању и избегавању могућих спорова и штета, које би оне могле да изазову y пракси. Ту ce првенствено
мислн на језичко и правнотехничко појашњавање Закона, као и на његову дораду,
ради усклађивања са правом Европске Уније, чијем чланству треба као земља да
стремимо. У том смпслу je овај реферат о посебним случајевима припајања мали
допрпнос појашњавању проблематпке y огромној материји коју Закон о предузећнма уређује.

Др Милин Павић,
адвокат, БеоГрад

Подела предузећа
"Твоје свето, a и моје свето; чувај своје, y моje не дирај".
(Ч лпн. 997. ОГиитег имовинско? закона за Књажевину Црну Гору).

Уводне напомене
За разлику од фузија, поделе предузећа релатпвно ce ретко срећу y пословној
пракси, с обзиром да воде економском уситњавању подељеног предузећа, као и децентралпзацији његовог кашггала. Због тога н не чудп пзостанак посебног нормирања поделе предузећа y надионалннм законодавствима, већ ce на ову статусну
промену сходно примењују правила о фузијама, односно општа правила о предузећима. Изузетак представљају романска права, као п права Европске Уније. ^
У теорнјп п легислативп ce разликују три облпка поделе (“цепања”) предузећа: а) тав. “чнста подела” код које ce предузеће дели на два илн вшпе преносп на
свако новоорганизовано предузеће део своје имовпне (активу и паслву),2) б) код
другог облика, предузеће које ce дели преносп делове своје имовине на предузећа
која већ постоје y моменту поделе; ц) тзв. “поделе-фузије” где ce предудеће дели на
вшле предузећа која ce прппајају постојећим предузећима (“подела-припајања”),
односно са постојећим предузећпма стварају нова предузећа (“поделе-спајање”).Ј^1
1.

В. чл. 371. и даље Закона о трговачким друштвима бр. 66-537 од 1966. године Франдуске
(Loi sur les sociétés commerciales); чл. 252. и даље Закона о акционарским друштвима од
19SS. године Шпаније (Ley de sociedades anonymas); VI Директиву Министарског Савета
Европске Уније од 17. децембра 19S2. год. (82 891/ЕЕЦ) објављена y "Official Journal of the
European Communides" No L 3787/47.

Код “чисте поделе” имовина предузећа које ce дели преноси ce на предузећа
која настају поделом, чиме они постају ушшерзални сукцесори подељеног предузећа; чланови, односно акционарн предузећа које ce делн постају члановн (акционарц) предузећа која настају поделом; предузеће које ce дели иресгаје да постоји
без спровођења поступка лцквидације.234) Код трећег облика поделе долази до комбшадпје статусних промена: поделе предузећа које ce делп, као и одговарајућег
облика фузије (спајања, односно припајања), док код друшг облика имамо привид
поделе, с обзиром да предузеће не престаје да постоји, већ само мења структуру
своје имовнне - пз своје имовше пренело je одређену актаву (новац, стварн, права), a за узврат стекло удео, односно акције предузећа коју je ту активу примило.56)

2. Правна регулатива y упоредном праву
Комушггарно право пропнсује правила која ce односе искључиво на поделу
акцпонарског друштЕа.6) Француско право изричито предвнђа да ce подела може
остварпватн између др)тптава различитнх облпка, алп и оно посебно регулише само поделу акцпонарског друштва, из чега ce може закључити да ce ова правнла
сходно примењују п на поделу осталих облика друштава.7'
Постуиак поделе започиње састављањем писменог предлога поделе од стране
управе предузећа које ce делн (у случају “чисте поделе”), односно од стране управа
свпх предузећа која учествују y одговарајућој пословној операцији (“поделе-фузиje”).S) Предлог поделе мора бптп објављен најмање 30 дана пре одржавања скупш тш а предузећа, на којој ће ce донети одлука о подели предузећа.9) Уз предлог
поделе, управа(е) треба да сачини(е) и детаљан писменн пзвепггај, који мора да са2.

3.

4.

5.
6.
7.

Чл. Chamapaud, Le prouvoir de concentracion de la société per actions, Paris 1962, стр. 189,
према B. Круљ. Правни режим и облици концентрације y привреди, Београд, 1978., стр. 51;
М. Васиљевић, Трговинско право, треће измењено и допуњено издање, Београд, 1993., стр.
222; В. Јумашев, Правовпе регрегулирование прјамих иностраних капиталовложениј в
ЕЕС, Москва, 1988., стр. 66, према Р. Вукадиновић, Општа питања сЛободе оснивања предузећа y оквиру Е ЕЗ; "Правни живот” 11-12/1990, стр. 1779.
Juglart-Ipolito, Cours de droit commercial, t. II, Paris., стр. 665, према B. Круљ, op. cit., стр. 52;
Vauhgan (ed.), Law of the European Communitles Vol. I. London. 1986., тачка 11.44, који овај
облик назива резање (гутање) предузећа; према Р. Вукадиновић, Право Европске Уније,
Београд, 1995., стр. 162; Васиљевић за други облик поделе користи термин лажна подела,
Коментар Закона о предузећима, Београд, 1996., стр. 390-1; Трговинско право, оп. цит.,
стр. 222-3. Облик '‘поделе-фузије” изричито je нормиран y француском (чл. 371. ст. 2.
Закона), као и y Комунитарном праву (в. чл. 2. VI Директиве). Шпанско право разликује
'‘Чисту поделу”, као и други облик поделе (чл. 252, ст. 1.) и б) Закона.
В. чл. 17. и 22. ст. 1. VI Директиве; М. Павпћ, Правна заштита акционара, поверилаца и
других лица приликом статусних промена акционарског друштва, “Право и привреда” 3-6/
95, стр. 289.
М. Васиљевић, Коментар..., оп. цит., стр. 391.
В. чл. 1. ст. 1. VI Директиве y вези са чл. 1. III Директиве Министарског Савета од 20.
октобра 1978. год., објављене y "Official Journal of the Eureopean Communities" No L 295/36.
B. чл. 372, c t . 1. Трговачког закона.

држи објашњење поделе, правне п економске аспекте, a нарочито основ замене
акдија и критеријум за њихову расподелу.8910-1Предлог поделе, као и извештај управе мора бити испитан од стране једног или више независних експерата - процењивача, именованих или овлашћених од стране судске или нзвршне властн, који морају сачинити писмени извештај за акцнонаре предузећа која ce деле y погледу тога да ли je начин замене акција правичан и реалан.1^
Одлуку о подели предузећа доноси скупштина предузећа које ce дели, односно
скупштине свих пред>зећа које учествују y поступку поделе. Комушггарно право
проппсује да државе чланице морају прописати да за одлуку о подели мора гласатп
квалификована већина од најмање две трећине акционара са правом гласа, прн чему ce оставља могућност да ce националним правом пропшпе н проста већина,
уколико je на скупштинп заступљена најмање половнна уппсаног основног капитала.12'1Француско и шпанско право прописују да одлуку о подели предузећа доноси ванредна скупштина, што значи да на првој седнпцп скупштнне мора бити присутно најмање половина акционара са правом гласа, a на другој четвртдна, док за
одлуку мора да гласа најмање две трећине присутнпх, односно засгупанпх акцнонара, прн чему' ce оставља могућност да ce статугом предузећа пропнше и већн
кворум п виша квалпфпкована већпна.1'^ Акционари којп су гласали против одлуке о спајању имају право да оптирају између прпјема акцпја y предузећу које je настало поделом, односно које je учествовало y поступку поделе, нли да захтевају да
им ce откупе акдпје по правнчној ценн.14)
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

В. чл. 3. и 22. ст. 1. и 2. VI Директиве. Предлог код “чисте поделе” мора да садржи: а)
облик, назив и седиште предузећа која настају поделом, б) економски рацио замене акција
предузећа које ce дели за акције предузећа која настају поделом, као и изаос свих исплата
акционарима y новцу, ц) услове који ce односе на замену акција, д) датум од када титулари
акција добијених y поступку поделе учествују y расподели добити, ђ) датум од када ce из
рачуноводственог аспекта сматра да су права и обавезе подељеног предузећа прешла на
новоорганизована предузећа. е) права која новоорганизована предузећа дају акционарима
и титуларима других хартија од вредности које je емитовало предузеће које ce дели, ф)
подаци о награди која ће бити исплаћена експертима који ће дати извештај о предлогу
поделе, као и члановима управе и надзорног одбора предузећа које ce дели, г) исцрпно
навођење активе и пасиве које ће ce пренети на свако новоорганизовано предузеће. х) алокација акционара предузећа које ce дели. као и критеријум за ту расподелу: в. чл. 22. ст. 1.
и 2. y вези са чл. 3. ст. 1. и 2. VI Директиче, чл. 254. и 255. y вези са чл. 235. Закона Шпаније.
Нацрт одлука о организовању, односно нацрт статута сваког предузећа које настаје поделом могу бити y саставу предлога поделе или сачињени као посебни акти (чл. 22. ст. 3. VI
Директиве).
В. чл. 4. VI Директиве y вези са чл. 3 .1 Директиве Министарског Савета Европске Уније.
објављене y "Official louraai of the European Communities" No L 6578.
B. чл. 7. c t . 1. и 2. VI Директиве; чл. 257. шпанског закона.
В. ч. 8. ст. 1. и 2. VI Директиве, y вези са чл. 10. ст. 2. и 3. III Директиве; чл. 256 шпавског
закона.
В. чл . 5. ст. 1. VI Директиве, y вези са чл. 7. ст. 1. III Директиве.
Чл. 153. француског закона, чл. 103. ст. 1. и 2. шпанског закона.
О праву мањинских акционара в. детаљније: М. Павић, оп. цит., стр. 292-6.

Одлука о подели ce мора објавити на законом прописани начин.Ј',Ј Након објављивања одлуке, управа предузећа које ce дели, односно уираве предузећа које
учесгвују y поступку поделе подносе пријаву за упис статусне промене y трговачки
регистар.
Независно од наведеног поступка поделе предузећа, комунитарно право допушта да државе-чланпце својим националннм законодавством пропшпу и поступак поделе који ce одвпја под директном контролом суда, који y том случају има
следећа овлашћења: а) да сазове скупштину акционара предузећа које ce дели, која
треба даодлучп о подели; б) да оспгура да свакд акционар иредузећа које ce дели,
односно свпх предузећа која учествују y подели, добије сва релевантна документа о
подели довољно времена пре одлучивања на скупштини; ц) да сазове састанак поверилаца предузећа које ce дели, односно свих предузећа која учествују y подели на
коме треба да донесу одлуку о подели, д) да осигура да ce сваком повериоцу доставп најмање предлог поделе, е) да одобри предлог поделе.151617)
У случају “чисте поделе” након окончања поступка уписа поделе п организовања hobxlx предузећа насталих поделом, предузеће које ce дели престаје да постоји. Истоветан je случај и код “поделе-фузнје”, с том разликом што ce уместо уппса
органнзовања новнх правннх лица врши уппс одговарајућег облика фузије - спајан>а, односно пргшајања. Међутпм, постаал>а ce шггања одговорностп предузећа
дрпјемшжа за обавезе подељеног предузећа. Комунш арно право обавезује државе-чланпде да y свом надпоналном законодавству проптппу адекватан спстем заштвте шггереса поверилаца свих предузећа која учествују y пословној трансакдији,
при чему ce дозвољава да свако национално право оптира између солидарне неогранпчене одговорносги преду-зећа npujeNmHKa п ограндчене одговорности до
пзноса нето средстава која су прдхоиа од подељеног предузећа. Међугим, државе-чланпце ce ослобађају од обавезе прописивања неограшгчене солддарне одговорносгп нарочито уколико проппшу поступак поделе под надзором суда и уколнко ce најмање три четвртпне поверплаца подељеног предузећа на састанкуг сазваном од стране суда изричито нзјасне против неограничене солпдарне одговорностп.11} Тако y француском праву дозволлно je уговарање делпмичне одговорностп
само до висше примлгене нето активе од стране подел>еног преду^зећа, при чемутce
повериоцима ппак даје право да оспоравају ту кла>зул)т, уколико би наплата њиховог потраж 1шања допша y питање.18) Шпанско ираво прави разлику измсђу слу^а15.

Тако, y шпанском праву одлука о подели ce мора објавити најмање три пута y службеном
гласилу трговачког регистра суда месно надлежном према седишту предузећа које ce
дели, односно према седишту сваког предузећа које учествује y подели, као и y два дневна
листа са највећим тиражом y области y којима предузеће које ce дели има регистровано
седиште, односно y којима предузећа која учествују y подели имају своја седншта. Обавештење обавезно мора да садржи поуку о праву акционара и поверилаца да могу прибавити потпуни текстусвојене одлуке о подели, као и завршни рачун поделе; чл. 254. y вези
са чл. 242. Закона.
16. В. чл. 23. ст. 1. VI Директнве.
17. В. чл. 12. ст. 3. VI Директиве.

ја када предузеће које настаје y поступку поделе престаје да постоји (“подела-фузије”) од ситуације када предузеће наставља да егзистира y правном промету (“чиста подела”). У првом случају предузеће које je преузело предузеће које je настало
y поступку поделе одговара само до висине нето имовине које je примило, док y
другом случају сва предузећа настала поделом одговарају неогранпчено солидарно
за обавезе подељеног предузећа.1819-1
Комунитарно право посебно инсистпра на адекватној заштитн оних повернлаца чија потраживања нису доспела y момешу објављнвања предлога поделе. У
том погледу, државе-чланпце су обавезне да пропишу одговарајуће механизме
заиггите њихових интереса.20-*
Правила VI Директиве Европске Уније која регулшиу одговорност за обавезе
поделвеног предузећа сходно ce примењују и на потражпвања тшулара обвезница,
оснм ако одлуку о подели није одобрила скупштина титулара обвезница на начпн
прописан националнпм законодавством, илп ако je одлуку о поделп изричито одобрпо индивидуалнп тш улар обвезнпце.21-1У француском п пшанском праву пмаоцима обвезница je дозвол>ено да оформе своју скупштнну, као и да путем својих
овлашћених представника присуствују скутпптини предузећа која одлучује о подели, али им ce не даје право гласа.22)

3. Правна решења y домаћем праву
Домаће право je једно од ретких које посебно нормира поделу предузећа. HanM e , одредба става 1. члана 435. Закона о предузећима2"^ изрпчпто предвиђа да ce
“одлуком скупштине предузећа може поделити на два нова предузећа плп више
нових предазећа уз престанак постојећег предузећа”. Уколнко бп смо поменуту
одредбу тумачшш пск-гбј^чпво путем правпла језж а, могло бп ce закључити да законодавац дозвољава само облпк “чпсте поделе” (“цепања”) пред}зећа. Међутим,
сматрамо да je жеља законодавца била само да дефпнише основнп облпк поделе
предузећа, a да ce за остале облике поделе сходно примењују одредбе које регулпш}' повезпвање предузећа (уколико ce ради о слЈчију “делпмичне поделе:),2425^односно одредбе о спајању пре/узећа (код “поделе-фузије”).2^ У прплог нашег становшпта наводпмо одредбу става 2. члана 435. Закона који прописује да ce на подел}'
пред)зећа сходно примењују одредбе о спајању нових осшшањем. Због тога сма18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

В. чл. 386. Закова.
в. чл. 259. Закона.
В. чл. 12. ст. 1. и 2. VI Директиве.
В. чл. 12. ст. 5. VI Директиве.
В. чл. 293. и даље француског закона: чл. 295. и даље шпанског закона.
Објављен y “Службеном листу СРЈ" 29/96, 29/97. 58/98, y даљем тексту Заков.
В. део трећи Закона - члаоови 405-418.
В. чланове 422.-434. Закона.

трамо да су y домаћем праву дозвољена сва три облика поделе предузећа (уз услов
да ce мора цспоштоватн Законом пршшсан посгупак).
Законодавац je предвпдео два режима за поступак поделе предузећа Први
(прелазни) режим je био на снази од ступања Закона на снагу2627)до 1. јануара 1999.
годпне.'71 Интенција законодавца je била да остави довољно времена пословним
људпма да ce улознају са ннсппутима из Закона преузетих из националних права
тржишне прнвреде, a која су била пзван домаћег правног и економског жнвота више од пет деценија, с једне стране, односно да омогући да ce статусне промене
обављају y снмлпфикованом поступку, без примена новодонетих правила о заштнти поверилаца и акдионара (чланова) предузећа, с друге стране.28-*
Према прелазном режиму поступак поделе прсдузећа ce вршио на следећи начин: а) одлуку о поделп предузећа доноси орган управљања, б) предузећа настала
поделом (“чпста подела”), односно предузећа настала спајањем са другим предузећем пли прппајањем другом предузећу (“подела-фузија”) солидарно одговарају за
обавезе предузећа које je престало да постоји, ц) међусобнп односи предузећа насталпх y статусној променп ce уређују уговором.29'
Одлуку о подели дакле, доноси орган управљања - управни одбор предузеha,'l0)31a не скушитпна. Уколпко управнн одбор није образован y односном предузећу, одлуку о поделп доносп орган одређен статутом, односно осливачким актом
предузећа. Наиме, према Закону управни одбор ce мора обавезно организовати
само y предузећима која имају впше од 100 запослених,',1') y акционарскдм друштвпма која ce оснпвају СЈТСдеспвно,'32345'*y друштвеним предузећима која имају вшне
од 50 запосленихф1) као и )- јавним пред}-зећпма.Ј’4) У свнм осталим облицима предузећа Јиравнп одбор je факултативан орган, што практично значп да ће y већинн
случајева одлуку о подели донетп скупштина чланова (акцпонара), односно скупштина друшгвеног предузећа са мање од 50 запослених, као н власник предузећа
уколико ce ради о једночланом акдпонарском друштву, односно једночланом
друштву са ограниченом одговорношћу;1^ Сматрамо да je треб^ло као надлежан
орган за доношење одлуке о подели означити скупштину, као орган власника, a не
управни одбор, с обзиром да подела предузећа преваснодно утиче на правни положај чланова, односно акционара предузећа, који поседују уделе (акције) y њему.
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Закон je ступио на снагу 04. јула 1996. године.
В. чл. 447. основног текста Закона и чл. 3. Закона о изменама и допунама Закона. објављеног y “Службеном листу СРЈ” 27/97.
в. коментар члана 447. y М. Васиљевић, Коментар Закона о предузећима, оп. цит., стр.
408.
Чл. 447. ст. 2. т. 1) - 3) Закона.
В. чл. 60. ст. 1. т. 2. Закона.
чл. 65. ст. 1. Закона.
чл. 248. ст. 2. Закона.
чл. 393. ст. 2. Закона
чл. 402. ст. 1. Закоеа
чл. 248. ст. 3. и чл. 365. ст. 2. Закона

Као друга услов, законодавац je предвидео солидарну одговорност предузећа
насталих y поступку поделе, односно на која je прешла имовина y поступку поделе.
То je веома добро решење, јер на тај начин ce осшурава положај поверилаца подел>еног предузећа, које je престало да постоји и тиме предупређују случајевн лажних подела, усмереннх на изигравање поверплаца п друштвене заједнице (ирезадуженост предузећа, неплаћање пореза, царина, доприноса на лпчна прпмања радника итд.).
Коначно, међусобни односи предузећа нсталнх поделом, односно на које je
прешла имовина подељеног предузећа ce уређују уговором. Сврха уговора je да
њиме предузећа међусобно уреде своје односе према окружењу и то: а) начин наступања на тржпшту како би предупредили међусобну нелојалну утакмицу, с једне
стране, односно очували достнгнуги рејтпнг подељеног предузећа п пзград1шп тржишне позиције предузећа насталих поделом, с друте стране. Због тога je упутно
да ce извршп расиодела добављача и купаца подељеног предузећа, како предузећа
настала поделом не би међусобно конкурпсала y погледу цене робе, услова плаћања итд.; б) расподелу обавеза подељеног предузећа. Наиме, иако подељена предузећа одговарају солидарно неограничено према повериоцима подељеног предузећа, она морају међусобно уговорптц y ком проценту ће свако од њих измпривати
односно потраживање, те следствено томе потребно je предвидети п псплату регресног захтева (начин п рокове) y случају да je неко предузеће псплатило појединачнп дуг подељеног предузећа нзнад уговореног процента; ц) раслоделу потраживања подел>еног, с обзиром да ће поједпна потраживања доспети на наплату након престанка поделЈеног преду-зећа и гашења његовог жиро-рачуна; д) начш решавања спорова, који могу настати y везп са извршавањем овог уговора.
Према другом (важећем) режиму, на поделу предузећа ce сходно примењују
одредбе Закона о спајању новим осннвањем, односно о спајању преузпмањем, као
н одредбе о заштити чланова п поверпоца предузећа, које су хармонгоовани са нацпоналнпм правима тржишнс економије.36-’ То значи да je управа предузећа које
ce делп дужна да сачпни писмени извештај, са образложењем одлуке о подели п
критеријушша за вредновање имовине којп су основ за утврђпвање односа замене
акцпја, односно удела.3738'1Одлука о (“чистој”) подели предузећа мора да садржп: а)
фпрму и седнште сваког од предузећа која настају поделом, б) расподелу имовине
предузећа које ce делп на предузећа-прцјемннке y замену за акдпје (уделе), ц) однос замена акција (удела) и вредности пмовина која je прешла на предузећа-прпјемника, д) појединости о преносу акција (удела), е) права која ће акцпонарп (чланови) предузећа које ce дели остварнвати y предузећу-пријемнпку, ф) посебна права која ce обезбеђују члановпма управе и надзорног одбора и ревизора предузећа
које ce дели Уз одлуку о подели, управа предузећа која ce дели мора сачинпти и
нацрте одлуке о органпзовању предузећа која настају поделом, као п нацрте њихо36.
37.
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В. чл. 435. ст. 2. y вези са чл. 434. ст. 1. Закона
Чл. 423. ст. 2. Закона
Чл. 423. ст. 1.

впх стат)та.-’д) Иако одлука о иодели и одлуке о организовању предузећа која настају поделом (којпх по природи стварн мора битп најмање две) чпне ipso facto јединствен акт, сврснсходније je да ce одвојено састављају, из разлога прегледности.
Поред пзраде наведених докумената, управа предузећа које ce дели мора именовати овлашћеног процењивача, који треба да поднесе писмени извештај о резултату процене, a посебно да образложи однос замене акција, односно удела.394041)
Скушптина, односно други орган одређен статутом уколико скупштина није организована y односном предузећу, треба да одлучи о подели предузећа, док за јавно
пред)зеће одлуку доноси његов осннвач (држава, односно јединица локалне самоуправе).411Пре одлучивања скупштине, акционари (чланови) предузећа које ce дели имају право увдца y целокупну документацију поделе.42) У вези са овим правом
акцнонара (чланова) управа предузећа које ce дели мора да поштује законом пропнсани рок за сазнвање скуппггине, да на прописани начин објавп дневни ред, као
п да о томе обавести лпца која заступају поједине акционаре.4'1'*Да би одлука о подели предузећа бпла пуноважна на скушлтини морају бити испоштовани услови y
погледу кворума, као и y проплсане већине гласова присутних акционара (чланова) предузећа.44) У случају да je акционарско друштво нздало Binne класа акција, a
поделом ce мењају утврђена права акционара одређене класе, за пуноважност одлуке скушптине je неопходна сагласност акцнонара те класе акција.45^ Акционари
(чланови) предузећа које ce дели који су остали y мањшш приликом доношења одлуке о подели имају право да од предузећа захтевају откуп акција (удела) по тржишној цени, односно по цени коју одреди суд, y случају спора, односно да захтевају да им предузеће-пријемнпк замени акције (уделе) с правом гласа y приоритетне
акцпје (уделс) без права гласа. Оспм тога, акционари (чланови) који ce противе
39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.

Одлука о организовању, као и статут морају да садрже све елемевте, прописаее за оснивачки акт односно статут одговарајућег облика друштва (в. чл. 11. чл. 105., 106., 168., 169.,
188., 219., 334., 335., 399. Закона). При том, оснивачки акт мора да задовољи и услове
форме прописане чл. 10. ст. 4. и 5. Закона.
Чл. 424. ст. 1. и 2. Закона
В. ч. 425. ст. 1. y вези са чл. 425. ст. 1., чл. 61. ст. 1. т. 6., чл. 401. ст. 1. y вези са чл. 425. ст. 1.
Закоеа.
Чл. 425. ст. 3. Закона
В. чл. 250., 252., 367., 368. Закона.
Тако, скупштина акционарског друштва може пуноважно одлучивати ако су присутни
или представл>ени акдионари који имају више од половине од укупног броја гласова. У колико ce седница друштва није могла одржати због недостатка кворума друга (одложена)
седница може пуноважно одлучивати ако на њој присуствују акционари који поседују
више од трећине укупног броја гласова, осим ако статутом није другачије одређено. За
пуноважност одлуке о подели потребна je трочетвртинска већина гласова присутних
акционара, ако статутом није прописана “већа” већина (в. чл. 256. ст. 1., 2., 3. и 4. Закона).
Скупштина друштва са ограниченом одговорношћу може пуноважно да одлучује само ако
на њој присуствују чланови који имају више од половине укупног броја гласова. За одлуку
о подели мора да ce изјасни најмање три четвртине присутних чланова, осим ако статутом
није прописана друга квалификована већина (чл. 370. и 371. ст. 1. Закона).
В. чл. 425. ст. 2., y вези са чл. 256. ст. 7. Закона.

подели имају право да пред судом побијају одлуку о подели уколико сматрају да
однос замене њихових акција (удела) није одређен y одговарајућој сразмери. Наведена права могу ce остваривати y преклузивном року од 60 дана од дана друге објаве уписа поделе y “Службеном листу СРТ”.46)
Домаће право поклања велику пажњу заштити интереса поверилаца. Тако, и
по прелазном режиму, предузећа настала поделом одговарају солидарно за обавезе поделзеног предузећа.47) Међутим, повериоцима ce пружају и друга средства
заштите њихових потраживања. Т ако, прописано je обавезно објављивање одлуке
о подели друштва y савезном официјелном гласилу и то два пута y размаку од седам, a највшле 30 дана.4^ Сврха објављивања je да ce повериоци благовремено
обавесте о предстојећој статусној промени, како би могли пре њеног уписа y трговачком регистру ефикасно заиггитити своја потраживања. Тако, повериоци могу y
преклузивном року од 30 дана од дана другог објављивања обавепггења о покретању поступка поделе захтевати обезбеђење својих потраживања или њпхову
исплату.49^Законодавац je предвидео да ће ce као довољно обезбеђење сматрати и
писмена изјава управе предузећа које ce делн да ће ce имовином предузећа која настају поделом управљати одвојено до намирења свих поверилаца подељеног друштва: y протнвном могу поднетн тужбу за поништај поделе.505123) У теоријп ce пстиче
да повериоци не могу спречити спровођење статусне промене, већ могу захтевати
само поништење уписа уколико предузећа настала поделом не би уредно измиривала обавезе услед напуштања принципа одвојеног управљања.31'*При том, право
на обезбеђење потраживања немају онн повериоци који би y евентуалном стечају
предузећа насталог поделом нмали првенство наплател2'1Титуларима заменљивпх
и партнципативних обвезница које je издало предузеће које ce дели гарантују ce
истоветна права н y предузећима-пријемншџша5^
Подела предузећа ce угшсује y регнстар. Уколико ce ради о “чистој подели”
морају ce поднети најмање трн пријаве: пријава брисања предузећа које ce дели и
(најмање две) прнјаве за упис y регпстар нових предузећа насталог поделом. Уз
пријаву за унис y регистар новог предузећа прилажу ce: a) одлука о подели, б) деобнн биланс, в) одлука о организовању предузећа насталог поделом, г) статут
(уколнко je за одговарајући облик друштва обавезан), ђ) пролисанп прплози за
одговарајући овлнк друштва М) Брисање подељеног предузећа нз регистра и упис
предузећа насталих поделом изврпшће ce након разграничења средстава, права н
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Чл. 431. ст. 1., 2. и 3. Закона.
Чл. 435. ст. 3. Закона.
Чл. 430. ст. 6. Закона.
Чл. 428. ст. 1. Закона.
Чл. 428. ст. 2. Закона.
М. Васиљевић, Коментар ..., оп. цит., стр. 385.
Чл. 428. ст. 3. Иначе, према Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији (објављен y “службеном листу СФРЈ” 84/89 и y “Службеном листу СРЈ” 37/93? 28/96), разлучни и
излучни повериоци имају право одвојеног намирења; в. чл. 117.
53. Чл. 429. Закона.

обавеза (деобни биланс) и након исплате, односно обезбеђнвања потражнвања
поверилаца подељеног предузећа.5455)

4. Закључак
Закон о предузећима преузимањем правила о статусним променама из права
тржишно развијенпх прпвреда ce уврстио y ред модернпх кодифпкадија која пружају адекватну правну запггшу свим заинтересованим категорпјама лнца. Заштита ce постаже јавношћу и формалпзном поступка који предупређују могуће злоупотребе п оштећење пнтереса појединпх ^ есн п к а y поступку статусне промене.
На пословној, a посебној судској пракси je задатак да проппсана правнла оплемене
н разраде, стварајућп погодан амбпјент за њихову примену на законит и друштвено пожељан начин.

54.

Ч. 430. ст. 1. Закона, чл. 46. Уредбе о упису y судски регистар, објављене y “Службеном
листу СРЈ” 1/97.
55. Чл. 435. ст. 4., чл. 430. ст. 4. и 5. Закона.

Др Мирослав Врховшек,
судија Саве.шоГ суда

Казнена одговорност предузећа - правних лица y свету
До скора незамислива и непрнхватљива пдеја крпвпчне одговорности правнпх
ллца сада je све впше заступљена y упоредном праву целога света. И не само као
вдеја већ као реализацпја нсте кроз позитпвна законска решења проузрокована
схватањем да сврху казнене одговорности на данашњем ступњу развоја светске
прнвреде н финансијских токова није могуће y потпуностп остварити без увођења
крпвпчне одговорности предузећа - правних лица.
Свакако да на врху пирампде тих новпх позптивннх законских решења стојп
нови Code penal Француске донет 22.07.1992. годнне y коме ce након вековног одбпјања прпхватања пдеје о могућностн крпвпчне одговорностп правнпх лпца сада
утврђује управо таква дпректна могућност. Иста ндеја ce све впше прихвата н утврђује y позптпвном законодавству чланпца Европске уније, y Сједињеннм Амерпчкнм Државама, Канадп, Аустралнји, па чак и y соцнјалнстпчким земљама као
што су Руснја и Кина, где je та вдеја бнла управо незампслива услед спецпфичности соцнјалистичкпх односа y привреди заснованој на друпггвеној односно државној својини.
Можда je пдеја крнвичне одговорности предузећа - правннх лпца најбоље разрађена кроз званичан став )тврђен након дугог разматрања y препоруцц бр.
Р(88)18 Комитета мннпстара чланпца Европске уније y везн одговорностп предузећа која имају статус правног лпца за преступе учињене y пословању усвојене од
Комитета шшпстара 20. октобра 1998. годпне на 420. састанку заменпка министара.
Комитет минпстара, сходно одредбама члана 156. Статута Савета Европе;

Разматрајући повећанн број кривичних преступа учињених y пословању предузећа. којн изазпвају значајну штету и појединцима и заједници;
Разматрајући пожељност (одређивања) одговорности када ce остварп корист
од недозвољене радње;
Разматрајућн тешкоћу, с обзиром на често веома сложену управљачку структуру y предузећу, пдентнфиковања индивидуалне одговорностн за извршени преступ;
Разматрајући тешкоћу, укорењену y правне традпццје многих европских земагва, прпказивања предузећа која су правна лпца кривично одговорна;
Са жељом да ce превазиђу ове тешкоће, са намером да ce предузећа учине одговорним, без ослобођења од одговорности физичких лпца уплетених y преступ, и
да ce проппшу одговарајуће санкције и мере за предузећа, као и да ce прпмене казнене мере за нелегалне радње, спречавање даљпх преступа п репарација настале
штете;
Разматрајући п то да \'вођење y нацнонално право принципа крпвичне одговорностп предзззећа као правшк лица није једзшо средство да ce реше ове тешкоће п не искључује прпхватање др)тпх решења y нслугсврх\д
С обзпром на Резолуцнју (77)28 о доприносу кривичног права y заштитн животне средине, Препорука Бр. Р(81)12 о привреднлм крпвпчним делима и Препоружа Бр. Р(82)15 о улозн кривпчног права y заштити кориснпка;
Предлаже да владе држава чланпца буду вођене, y својим правима п праксн,
прЈшцппма пзложеним )7додатку овој препоруци.

Додатак Препоруци Бр. Р (88)18
Ове препоруке су донесене y циљу унапређпвања мера за приказивање предузећа одговорнпм за преступе у^чпњене y пословању ван постојећег режпма цивилне одговорностп предузећа на које ce ове препоруке не примењују.
Оне ce примењују на предузеће, прпватно или јавно, под условом да пма стат}7с правног лица и y обиму y којем предузнма економске радње.
L Одговорност
1. Предузећа бп требало да буду одговорна за преступе учињене y пословању,
чак и када je преступ стран интересима предузећа.
2. Предузеће би требало да je одговорно, без обзира да ли лнце које je изврпшло радње или пропусте може бити идентифиховано или не.
3. Прпказивање предузећа одговоршш пажња би требало да ce усредсреди нарочнто на:
а) примену крнвичне одговорности и санкција на предузећа, када je природа
престуиа, степен кривице на страни предузећа, последице за друпггво и потреба
спречавања даљих преступа;

б) примена других система одговорностп и санкција нпр. оних наметнутпх од
стране административних властп и под правном контролом, посебно за нелегално
понашање које не захгева да ce пзвршилац преступа третира као злочннац.
4. Предузеће би требало да буде ослобсфено од одговорности када његово
управљање није уплетено y преступ u када je предузело све неопходне кораке да ce
спречн његово наступање.
5. Наметање одговорности предузећа не ослобађа одговорностн физичко лице уплетено y преступ. У ствари, лнца која имају управљачке функдије требало да
да буду одговорна за кршење дужности које су изазвале извршење преступа.

П. Санкције
6. У прописивању подесних санкција које ce могу применнти на предузећа, посебна пажња би требало да ce стави на цаљеве ван казне, као што су превенција
даљнх преступа н поправка штете коју ce претрпела лица - жртве преступа.
7. Пажњу би такође требало усредсредити на увођење санкдпја н мера које су
превасходно применљиве на предузећа. То може даукључује следеће:
- упозорење, строги укор, прнзнање;
- деклараторна одпука о одговорности, али не санкција;
- новчана казна плн друга новчана санкцнја;
- к о н ф н с к а ц и ј а и м о в и н е к о ј а je б п л а у п о т р е б љ > е н а п р и л и к о м и з в р ш е њ а п р е ступа

и јш

п р ед став љ а д о б п т о ств ар ен н ел агал н п м путем ;

- забрана одређеног понашања, нарочнто забрана обављања делатности са
јавнпм овлашћењпма;
- искључење од фпскалнпх погодности и дотацпја;
- забрана на средства рекламирања п услуга;
- пошшггај дозвола;
- склањање (усклађнвање) управљача (руководнлаца);
- постављање (напменовање) привременог упрааљачког одбора од стране судске власта;
- затварање предузећа;
- крај предузећа;
- компензадија и/илп реституција жртве;
- рестаурацпју бивишх земаља;
- публикација одлука које намећу санкцнје или мере.
Ове санкције н мере могу битп прпмењене поједнначно плп комбпновано, са
нли без суспензпвног дејства, као главне илп као споредне казне.
8. У ироцењивању које сашшије пли мере предузети y одређеном случају, нарочито новчане казне, мора ce узетп y обзир економска корнст коју je предузеће
остварило плегалним радњама, када je неопходно, по прорачуну.
9. Када je то неопходно ради спречавања дапвег вршења преступа, плп продужење преступа, или обезбеђивања извршења санкцпја плп мера, надлежнн орган
бн требало да размотрп примену међувременнх мера.

10.
Како би ce надлежном органу омогућило да донесе своје одлуке са потпушш сазнањем о санкцијама или мерама раније наметнугнх предузећу, требало бп
узетп y разматрање и њихово место y кривичној статнстици, или y естаблишменту
y којем ce воде подацп о таквим санкцнјама или мерама.

Објашњење
Увод
1. Препорука Бр. Р(88)18, која je предмет овог објашњавајућег меморандума,
бпла je припремљена од стране Одабраног Комитета Стручњака о Крнвичној одговорносгп правних лнца (PC-R-CL), образована 1982. године, y циљу испитивања могућносш и корпсности увођења прпнципа кривпчне одговорности правних
лпца, нли других инстптуција које служе тој сврстн, y законодавствима држава
чланица.
2. Одабрана комиспја образована je од стручњака из седам Савета држава чланица Европе (Кипар, Данска, Италија, Линхенштајн, Португалија, Шпанија н
Шведска). Финска и Међународна Асоцијација Крпвичног Права представљени
су од стране посматрача. Као допуна, следећи стручњаци помоглн су комитету y
различитим стаднјумима прецеса: Проф. G. Kellens (Белгнја), Проф. L. H. Legh
(Енглеска), Проф. K. Tedenann (Немачка) п судпја R. А. Тогпјеа (Холандпја).
3. Одабранп комитет, којим je председавао господин X. Ј. Стохер (Линхенштајн), одржао je седам састанака (2-4. 11. 1983, 9-11. 05. 1984, 7-9. 11. 1984, 29-31.
05.1985,26-28.11.1986,3-5.06.1987. п 2-4.12.1987.).
4. Нацрт прспорукс која je припремана за време ових седница била je одобрена од стране Европског комитета за кримпналне проблеме (CDPC) на 37-ој пленарној седницр y јулу 1998. и усвојена од стране Савета министара на 420-ој седницп њихових заменика 20.10.1998.

Општа разматрања
5. Пораст привредног криминала подвукао je проблем извођења пред лице
правде одговорне за извршење преступа y вези са привредним пословањем. Велики део ових преступа je извршен y пословању предузећа. Врло сложена управљачка структура предузећа често отежава, уколико није немогуће идентификовање
лица која су заиста одговорна за извршење преступа. Чак и када je могуће одредити орган y предузећу као стварног извршиоца преступа, није могуће директно доказати да je випш управљач умешан y извршење преступа. Надал>е, сваки преступ
може бпти резултат различмтих одлука, радњи и пропуста. чак и ако одговара општем етосу, произведен од стране управљача y предузећу. У овим случајевима, немогуће je држати било кога одговорним, чак и да je то могуће, стварна одговорност може бити много различитија. Санкција према појединцу може, y таквим случајевима, бити таква да не застрашује довољно предузећа од даљег вршења пре-

ступа, нити да подстиче управни одбор или чланове предузећа да реорганизује надзорну структуру. Како би ce превазишле ове тешкоће, законодавства многах
европских земаља зрагала (желела) су да уведу да je предузеће само по себи кривично одговорно.
6. У том случају, највећи проблем постоји y односу на приписнвање кривице
предузећу као правном лицу: Како могу кривнца - mens геа илн нехат - да буду прописани правном лицу? У многпм правнпм системима појам кажњивостп подразумева елемент одговорности који ce, y класичним казненим теоријама, обавезно
пршшсује физичком лпцу.
7. Прилнком одређивања позпцнје y Савету Европе држава чланпца, одабрана
комиспја подвукла je да y систему општег права проблем не постојп и обзнром на
правна лица: огшггп пришџш je тај да правно лпце може бптп крпвпчно одговорно
исто као и фнзичко лице. Прпнцпп je заснован на теоријп да су дцректори п високп
управљачкн органи који делују y име предузећа - правно говорећи - само предузећа: они су atter ego предузећа, са резултатом да je њпхова кривнца прописана предузећу чинећп га крпвично одговорним. Неколико европских правних система,
међутпм, не прописује, шш не пропнсује y потпуностп крпвичну одговорност правнттх лпца: они ce држе традицпоналног прпнцппа да само фнзпчка лица могу бити
крпва за преступ.
8. Одабрана комисија, међупш, пстакла je тренд y одређешш земљама ка одвајању од традиционалног концепта крпвице и узимања правног лпца као таквог
одговорног: и то прописивањем преступа који не захтевају доказ крпвпце, шш дедуцнрањем кривице предузећа од појединца одговорних за крпминалне радње, или
проппспвањем асцесорне одговорности за предузећа, нли увођење посебне одговорностп за неке преступе која захтева само новчану санкцпју, као што je новчана
казна, a Galdbube (Немачка), coima (Португалија) ћтш.foretagsoot (Шведска) - систем који није заснован на традиционалном концепту кривице п стога je прпменљив на правна лица.
9. Препорука Бр. Р(88)18 жели да охрабри овај развој. Она je засносвана на
убеђењу да je контрола прпвредног крпминала захтева увођење одговорностн
предузећа уколпко je преступ учнњен y пословању предузећа, a не треба да остане
некажњен.
Препорука ce не бави питањем процедзре. На свакој je државн чланицп да саме прописе процедуру која највнше одговара њеном правном систему, и да бп предузећа требало да уживају права п гаранције исте као п, физичка лпца која су
осуђена за преступ.
10. Н а крају, y апендиксу су пзложена 10 принцнпа гр)тшсана y два одељка, један који ce бавв пришџшом одговорностн, п други који ce бави санкцијама и мерама које треба прпменити на предузећа.
11. Препорука je да ce владе држава чланица р}тсоводе овпм прпнцшшма y
свом праву п праксп. Израз "руководитн ce" требаузетиy смислу да je владама дата што већа слобода y одабирању средстава ради потврде да су предузећа учињена

одговорнпм за преступе учињене y обављању своје делатности. И з истог разлога,
израз "принцип" je био замењен изразом "правнло", с обзнром да циљ Препоруке
ннје да ce иостнгне усвајање унпформисаних правила, већ пре да промовише опште признање, a праву и пракси држава чланица, концепта о одговорности узимаjyliH различите препоруке.
Коментар на апендикс

12. Прпшџшима изложеним y апендиксу претходила je уводна нота која описује поље примене препорЈже.
13. Први параграф уводне ноте излаже предмет препоруке, тј. промовпше
мере за држање предузећа одговорним за преступе учнњене y обављању својих делатностп, и чтштт то да принцшш изложени y апендиксу остављају постојећи режпм грађанске одговорностп (природан).
14. Сходно другом параграфу уводне ноте, пропорука ce само односн на предузећа као правна лица, тј. на лпца којима je домаће право дало статус правног лица.
15. Нпје било потребно нптн неопходно дефинпсати појам "предузеће". Његово значење je оно обпчно давано тим термишша, како y домаћем праву држава
чланица, тако п y међународним односима (напр. чл. 85. и 86. ЕЕС односи).
16. Разлика која je управљена између пртатнпх п јавнпх пред}зећа je са намером да ce направи осврт на права оних држава чланица y којима састав и делатност
предузећа може бптп под одредбама бпло приватног бнло јавног права. Стога не
би требало да буде забуне око тога који ce термпн употребљава, нпр. y енглеском
праву где ce појам "public limiîed company " дефшпше као предузеће чије акције
могу бпти размењене на берзи. До сада, како ce препорука примењује на јавна предузећа, државе чланице могу наћн за сходно да примене под одређеннм условима,
нарочнто с обзпром на санкццје које ce могу прпменитц на предузећа.
17. Прпнцптш ce прпмењују само на предузећа која обављају прнвредну делатност. Препорука ce не примењује на лида која обављају државне функције илц су
снабдевена независннм моћима de iure imperii.
I. Одговорност
Ll.

18.
П репорукаИ . пзлаже главни предмет: нредузећа би требало да буду одговорна за преступе учињене y вршењу својих делатности. Примењује ce независно
од тога да ли су радње које представљају преступ предузете y сврху предузећа или
су стране тој сврси. Стога ce примењује онда када ce радње предузећа користе као
параван за пзвршени преступ. Требало би je узети y вези са препоруком 1.4. која ce
бави ослобађањем од одговорности.

L2.
19.
У складу са препоруком I.2., одговорност предузећа бп требало да буде
установљена без обзира да ли физичко лице може бити идентафиковано као извришлац радњи пјш пропуста који представљају преступ. Одсуство било какве индивидуалне кривице не искључује одговорност предузећа. Када je идентификација
могућа, примењује ce препорука 1.5: одговорност предузећа je кумулативна; она не
искључује индивидуалну одговорност за преступ.
L3.
20. Пропшрење крнвичне одговорности на предузећа je само једно од средстава да би ce постнгао циљ препоруке. Постоје друга, ван домашаја кривичног права,
као нпр. не-кривпчна - или квазикривична - одговорност, сходно немачком Ordnimgwidrigkeiter пли ЕЕС Kaartel преступи, или одговорност заснована на систему
санкција (казненом систему) којн не завпси од траднцноналног концепта кривице.
Препорука 1.3. помиње два која одабрана комисија сматра нарочито важнпм. Они
су поменути y смислу прнмера, остављајући тако државама чланицама велику слободу да одаберу врсту одговорности која најбоље одговара њиховом правном систему.
21. Под-параграф a осврће ce на примену крнвичне одговорности и казнп.
Препоручује ce за случајеве рце природа преступа, прпрода н степен крпвпце, последице за друштво и потреба да ce спречи даље вршење преступа захгева примену крпвичних санкција. Може бити неопходно да ce раздвојп од трададоналног
концепта крпвнце п да ce прихватп режим одговорности заснован на друиггвеној
крпвпцп.
22. Под-параграф б моделиран je по немачком спстему Ordnungswidrigkeüen,
тј. систем Квази-крввичне одговорностн п санкција пзречених од стране администратпвних власти п подвргнут судској контролп. Његова примена ce препоручује
за недозвољено понашање које, без обзира на своју озбпљност, не захтева пзрицање кривичних санкција.
L4.
23.
Препорука 1.4. бп требало узети y вези са I.I.: y супгнши. предузеће бп требало да je одговорно чак и кад je преступ стран његовпм цшвевнма. Једпно када бп
било очнгледно неправедно држатп предузеће за одговорно оно бп могло бптп
ослобођено одговорности: Предузеће може бптн ослобођењено одговорностп под^
условом да су испЈњена најмање два услова: прво, да управни сектор, било као целина било само поједнни чланови, нлје бно укључен y преступ. Термин "умешан"
би требло узети y шпрем смислу тако да укључи п случајеве где управни одбор,
ако није сам директно укључен y пзвршење преступа свесно прихватп добит
остварену извршењем преоупа. Друго, да je управни одбор предузео све неопход-

не кораке y спречавању извршења преступа (нпр. кад запослени предузме недозвољену радњу кршећи дате инструкције).
L5.
24. ПрепорЈтса 1.5. бави ce односом између одговорности предузећа и појединца укљученог y преступ. Обоје су y принципу одговорни за преступ: тако, ако физпчко лпце може бпти одређено као извршилац преетупа, то лице остаје кривично
одговорно, без обзира на одговорност предузећа.
25. Појединачна одговорност би требало да je прогшсана посебно за лица која
обављају управљачке функције као што су директори, управници, и извршиоцн:
посебно, онп бп требало да су одговорнн за повреду надзорне дужности која води
извршењу преступа. Оваква формулација je y циљу да ce законодавцу пружи избор да лп да уведе захтев каузалитета пли не.

П. Санкције
П.6.
26. С обзнром на санкцнје које ce могу предвпдети за предузећа, препорука
П.6. пзражава да регрибуција не би требало неопходно да буде главнп предмет; посебну пажњу требало би поклонпти другнм средствима, као што су спречавање
дшвег вршења преступа п репарацију настале иггете. Ова препорука je последица
оне под I.3.: прпмена крнвичне одговорностн п санкцпја на предузећа je само једно
од решења које стоје на располагању државннм органпма.
П.7.
27. Препорука П.7. даје прпмере за санкције и мере које превасходно одговарају предузећпма. У прављењу те листе, одабрана комисија настојала je да достигне
висок степен флексибилности, омогућавајућп државама да усвоје оне санкдије које најбо.тве одговарају спстему одговорности који су нзабрале.
28. Од традиционалних кривичних санкција, само новчане казне и конфискација имовине ce могу применитн на предузећа. Није сигурно, да ли су новчане санкције - било да су кривичне или квази-крпвичне - довољно ефикасне да постигну
жел>ени ефекат. Листа стога садржи велики број другах санкција и мера које су
специфичне за предузећа: оне погађају било њихову активну, пли обављање делатности, илп чак њихов опстанак. Одабрана комисија je сматрала да су друге
мере ван новчаних санкција - као што су компензација, забрана или суспензија
обављања одређених делатности, поништавање дозвола, или затварање предузећа
- много ефикасније, под условом да су интереси других, нпр. радна снага или кредитори, адекватно обезбеђени. Компензадија оштећеном сматрана je за одговарајућу санкрију, с обзнром да би она лмце које je претрпело штету ослободила дал>ег

судског процеса y погледу тужбе за накнаду штете. Друга погодна мера je риститутио in integrum (повраћај y пређашње стање).
29. Две од предложених мера - смена управног органа и постављање обезбеђења - су уперене против управног органа одговорног за преступ пре него протпв предузећа y чије пме je преступ учињен. Овакви налозн ce могу појавитн као
алтернатпва за гоњење предузећа које и само може бптп оштећено недозвољенпм
радњама управног органа. Именовање caretaker management би омогаћпо предузећу да настави са обављањем делатности; тако да обезбеди да запослени, акционари
п кредитори не б}ду кажњени.
30. Ниједна од предложенпх санкција и мера нема за цпљ да буду међусобно
пскључива: оне ce могу изрећи свака засебно илп y комбинацпјп. Штавише, могу
бпти пзречене као главна или споредна казна. Кад, нпр. надлежни орган сматра за
сходно да изрекне меру различпту од новчане казне (санкције), он ту меру може
изрећи као алтернативу новчаној казнп или као комплементарну санкцнју уз новчану, и може изрећи ту меру са суспензивним дејством.
П.8.
31. Препорука П.8. ce трудп да пр)жп смернице за пзрпцање подесне санкцпје
или мере y конкретном случају, наглашавајзЕи да треба узетн y обзир п економску
корпст коју je предузеће остварило од недозвољенпх радњи. То ce нарочито односи на новчану казну и друге новчане санкције: оне би требало да су одређене y односу на економску добнт, и не само y односу на тежину преступа. У цпљу да ce превазиђу процедЈралне тешкоће, корпст ce може утврдитп проценом.
IL9.
32. У циљу да ce спречи даље вршење преступа плп нзвршење др}гог, илп да
ce спречи предузеће од предузпмања радњи које бп онемогућпле плп отежале
спровођење санкцпја, надлежнп орган бп требало да донесе ун}трашње мере. Може ce, нпр. пугем пздавања судских налога, спречитп предузеће да располаже својом актавом која je потребна за извршење новчане казне пли накнаде штете оштећеном лпцу.
1110 .
33. Крпвичнп пменпк ce водн y циљу да ce надлежни органн снабдеју информацијама о претходнпцима туженог, како бн им било омогућено да "пндпвидуализују" казну. Сазнање о овим претходннцима je исто од суштинског значаја с обзпром на санкције изречене пред^зећу, без обзпра на њихову крнвичну шш некривичну прпроду. Стога je предложено да надлежни органи пмају y внду ово пз кривнчног пменшса нлн да ce образује регпстар свпх санкција и мера.
Имајући y виду све пзнето y препоруцн очпгледно je да ће и y нашем казненом
систему, услед уктв^пвање y прпвредне п фпнансијске токове Европске уније, мо-

ратп доћи до одговарајућих промена y казненом систему правних лица y правцу
прерастања одговорности за привредне преступе као паракривичне одговорности
y директну кривичну одговорност правних лица, као што je то, уосталом, урађено
и y новом Code penal Француске, са одговарајућим модификацијама сагласно нашем друштвено политичком и економском систему.
Такав један изразити модалитет би требало утврдитп и реџшти по питању
предузетнпка имајући y виду чнњеницу да je сада y врло велнком броју закона утврђена могућност одговорностц предузетника за прпвредне irpetnyoïe на истоветан
начин као и за правна лица и ако je пначе појам предузетника y смислу члана 1.
став 2. Закона о предузећима утврђен тако да je предузетник физичко, a не правно
лице, док ce препор^та која je предмет пажње односп пскључиво на кривичну одговорност предузећа која имају статус правног лпца.
Покушај превазилажења насталог проблема налазимо већ y предлогу новог
Закона о прпвредним преступпма којп ce огледа y noKjinajy да ce појам предЈзетннка пзједначп са појмом правног лпца псх:матрано са аспекга привредно казнене
одговорностп. Тај предлог гласи: Пред^зетаик који ce упшде y судски решстар на
основу члана 96. став 1. Закона о предузећима има ce сматрати правним лицем y
смислу Закона о привредним престутш а па ce y погледу одговорности за привредне преступе на њега прпмењује одредба члана 6. став 1. Закона о привредним преступпма. Други je предлог да за прпвреднп преступ може бити одговорно правно
лице п предузетник којн ce уписује y судски регистар и одговорно лице y правном
лицу односно код предузетнпка.
Сличне варпјанте могле би ce користити п код евентуалногувођења крнвичне
одговорности правних лица и предузешика.

Др Зоран Миладиновић,
правни саветник, ”Pneumbelt” д.о.о. КраГујевац

Повећање основног капитала из средстава акционарског
друштва
Уводне напомене
Законом о предузећима из 1996. годнне1) (у д&т>ем тексту ЗО П ) предвпђено
je да предузеће које ce осннва треба да пма почетну имовпну коју чине улози осннвача. Ta почетна нмовпна представља основни кашггал (члан 50, став 2 ЗО П). Почетна имовина - основнп капитал може битп y покретним п непокретнпм стварима, хартајама од вредности и другим правима (члан 50, став 1 ЗО П ), с тнм што je
чланом 190, став 1 и 2, п чланом 336 ЗО П , пропнсано да ce за оснпвање друштва
кашггала (акционарско друштво н друпггво с огранпченом одговорношћу) мора
обезбедити одређени новчанп део основног капнтала, који не може бнти нпжп од
износа који предвиђа ЗО П . Исто тако, чланом 442, став 3, ЗО П , предвпђено je да
су предузећа н други облицп органнзовања дужни да ce организују п ускладе своја
акта са одредбама ЗО П . Једно од основних питања које треба реипггп н пршшком
усклађивања постојећих предузећа са одредбама ЗО П , јесте обезбеђење новчаног
дела основног капптала, ако ce постојеће предузеће трансформшпе y акционарско
друпггво или друштво с ограниченом одговорношћу.
Новчани део основног кашзтала утврђен чланом 190, став 1 п 2, и чланом 336
ЗО П , представља минимум који оснивачи морају да обезбеде и уложе прилпком
оснивања новог, односно пршшком трансформисања постојећег, предузсћа y акционарско друштво шш друшгво с огранпченом одговорношћу. Оснивачп, међу1.
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тпм, могу оснпвачким актом (уговором или одлуком о оснивању) утврдити да ће
обезбедити и већу почетну имовину - основни кашггал. То значн да улог већн од
законом прописаног мннимума може бити y вредностима које ч ш е ствари илп
права.2)
Ако ce поред новчаног дела основног кашггала улажу и неновчана средства
таквп улозп оснпвача п чланова акционара изражавају ce новчано (члан 50 тачка 3
ЗОП). У зависности од тога колика je вредност неновчаних улога y стварима н
правпма, завпсп и ко пх процењује. Ако je вредност улога y стваркма и правима до
впсше новчаног дела основног капптала улог процењују оснпвачи (члан 194, тачка 4 ЗО П ), a ако je вредност неновчаног улога већа од новчаног дела основног кашггала прогшсаног ЗО П тада процену вршп овлашћени процењивач (члан 194
тачка 2 ЗОП).
Према томе, основнп капитал чпне п новчана и неновчана средства која ce
обезбеђују пршшком оснпвања акционарског друпггва, односно друштва с огранвченом одговорношћу. Разуме ce, што je основни капнтал акционарског друпггва
већн вероватнпје je да ће п предузеће успешније пословати, односно да ће његове
акције иматп већу тржигпну вредност.
Међугам, y пракси ce пршшком оснивања предузећа, из разних разлога углавном обезбеђује само онај износ основног капитала који je законом прописан за
оснивање предузећа (то je нарочито карактеристично за друиггва капитала). Зато
ce y току пословања, често појављује потреба за додатним средствима која треба
прикупити. Законом о предузећима предвиђена je могућност да ce основни каггитал који je обезбеђен прилнком оснивања акционарског друиггва касније може повећавати. Питању повећања основног капитала акционарског друштва и друиггва
с ограниченом одговорношћу y Закону о предузећима посвећено je неколико
одредби (чланови 281-303 п члан 382 ЗОП).
При томе треба нагласити да ce одредбе чланова 281-291 ЗО П односе на повећање основног капитала новим улозвма и на поступак уписа таквог капитала y
судски решстар, односно на поступак издавања акција, док ce одредбе чланова
292-300 ЗО П односе на повећање основног капитала из средстава акдионарског
друштва.
Наша разматрања y овом раду биће усмерена управо на могућност повећања
основног капитала акционарског друштва из средстава предузећа, као и на поступак таквог повећања. Ово због тога што ce ова правнла сходно члану 382 став 3
ЗО П аналогно примењују и на повећање основног капитала из средстава предузећа основаног као друштво с ограниченом одговорношћу. Поред тога повећање
основног капитала из средстава предузећа, веома je погодан начин за обезбеђивање новчаног дела основног капитала приликом трансформације постојећих
предузећа y акционарско друиггво нли друштво с ограниченом одговорношћу.

1. Средства акционарског друштва из којих ce може повећати
основни капитал
Правнло je да ce основни кашггал акционарског друштва повећава издавањем
нових акдија по основу нових улога. Овде je реч о докашггализацији, када акционарско друштво - ешггент издавањем нових акдија жели да прибави додатна средства (кашггал) на тржишту новца и хартија од вредностаУ Исго тако, могуће je да
ce основни капитал друштва с ограннченом одговорношћу повећа улозпма новпх
оснивача. Таква могућност предвиђена je чланом 291, став 1 односно чланом 382
став 1 ЗО П . Овакав начин повећања основног кашггала y теоријн ce дефинише
као “повећање основног капитала нз екстерних извора” 34567-1
Поред овог, могло бп ce рећп уобичајеног, начина повећања основног кадитала акционарског друпггва, постојн могућност повећања основног кашггала п пз
средстава самог акцпонарског друнггва тј. пз интернпх извора. Правнп основ за
ову могућност налази ce y члану 292 ЗО П y коме ce каже: “Скуппгпша може, после усвајања рачуноводственпх исказа за претходну годину, одлучнтн да ce основШ1 капитал повећа претварањем расположивих резерви п нераспоређене добптн y
основнп капнтал” (члан 292 ЗО П). То значп да ce основни кашггал може повећати из следећпх средстава акцнонарског друпггва: из расположпвпх резерви и пз нераспоређене добитн. Шире посматрано, основнп кашггал ce може повећатп u конверзијом потраживања y трајнн улог.^Том шггању y Закону о предузећима посвећено je неколико одредби н то: члан 245,278 и 359.
Када je реч о резервама акцнонарског друиггва из којих ce може повећатп
основни кашггал, треба рећи да према члану 21, став 1 Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна y Контном оквпру за предузећа и задруге6] (у даљем тексту Правилнпк о Контном оквиру) резерве могу бпти кашггалне (емисиона премија), ревалоризационе и резерве из добптп (законске н статутарне).
У бплансу стања ова средства резервп налазе ce распоређена на рачуннма групе 31 и то на рачуну 310 “емисиона премија” која обухвата разлику између постигнуте продајне вредности акција и њпхове номиналне вредностн утврђене одлуком
о емисији. На рачуну 311 распоређене су ревалорнзацноне резерве које настају као
ефекат ревалоризације поједших облика кашггала проппсанпх чланом 61 Законом о рач}иоводству7) То су ефектп псхггигнуги од ревалоризације неуплаћеног
уписаног кашггала, нематернјалних улагања, основннх средстава, Ј^чешће y капиталу других правних лпца, потражпвања y страној валутн, племеннтпх метала п
3.
4.
5.
6.
7.
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предмета од племенитих метала. На рачуну 312 и 313 распоређсне су резерве које
ce формирају из добити предузећа. Формирање резерви из добити предузећа законска je обавеза прописана чланом 51 ЗОП. Наиме, према члану 51, став 2 ЗО П y
обавезну резерву сваке године од добити ce уноси најмање 5% док резерва не достнгне статугом утврђену сразмеру према основном капнталу, a најмање 10%
основног капитала. И ове резерве су раздвојене, тако да су на рачуну 312 распоређене законске резерве, a на рачЈтну 313 статутарне резерве.
Овде треба нагласнтп да су предузећа, и ако ce према члану 448 ЗО П , одредба
члана 51 ЗО П (о обавезној резервп) прпмењује почев од 1.1.1999. годше, ц до сада
могла опнгпш актом предввдети пздвајање средстава из добити за одређене резерве.
Други пзвор из кога ce може повећатп основнп капнтал јесте нераспоређена
добпт. Нераспоређена добпт може бити из ранијих годхша п текуће године (члан
22. Правплнпка о Контном оквпру). У билансу стања ова средства налазе ce распоређена на рачушша групе 32 н то на рачуну 320 распоређена су средства нераспоређене добити пз ранпјпх година (кумулнрана из више годш а) a на рачуну 321
налазе ce средства нераспоређене добити нз текуће годше.
Оно што треба нагласпти на овом месту, јесте, да сама чињеница да предузеће
пма средства резервп п нераспоређену добнт не значп да из тих извора може повећати основни капптал без нкаквпх ограничења.
Закон о предузећима y том смпслу прописује одређена ограничења, односно
услове који морају бптп кумулатпвно пспуњени (292 п 293 ЗО П).
Прво, према члану 293, став 1 ЗО П резерве акдионарског друштва могу ce
претворптп y основни кашггал само y делу којн премаша десетпну основног капитала или већп део >чврђен статутом. Ово правило je y директној вези са чланом 51
ЗО П према коме су друпггва капптала дужна да нз добнта сваке годнне нздвајају
5% y резерву док резерва не достпше статутом утврђену сразмеру према основном каппталу a најмање 10% основног капитала.
Поставља ce питање да ли ce огранпчење из члана 293, став 1 ЗО П , односи и
на повећање основног капнтала из резервн, ако ce такво повећање врши y току
1999. године, тј. из резерви које су ce образовале током рапијих годша. Имајући y
виду да ce, према члаву 448 ЗО П , одредба члана 51 (о обавезној резервп) примењује од 1.1.1999. годпне, (дакле за рачуноводствене исказе којп ће ce састављати y
2000 годпнп) може ce закључитн да ce повећање основног капитала из резервн и
нераспоређене добити y току 1999 године, може пзвршити без огранпчења.
Треба таксфе нагласити да Законом о рачуноводству нпје проплсано када ce и
како врши расподела добитп, нити je прописано када ce и како врпш покрнће губитака. То значи да je од ступања на снагу Закона о рачуноводству из 1996. године,
расподела добити п покрпће губитака уређено Законом о предузећпма (а на основу њега актима предузећа). И з одредаба члана 11, став 1 тачка 6, члана 229 и члана
303 ЗО П закључује ce да ce добит акдионарског друпггва може расподелити: за
покриће губитака, резерве, повећање основног капитала, дивнденде, учешће запо-

слених y добити y складу са Ошлтим колективним уговором и за друге намене.
Треба такође нагласити да Закон о предузећима и Закон о рачуноводству не прописују обавезу распоређивања нераспоређене добити y одређеном року. То значи
да према садашњим прописима нема никаквих сметњи да акдионарско друпггво
(али и други облнци предузећа) резерве илн добит нз ранијих година y билансу стања исказују као нераспоређену све док им то одговара. Ако ce овоме дода да ce резерве и нераспоређена добнт ревалоризују на исти начин као и кашггал, скупштпна акционарског друштва није обавезна да нераспоређену добит и резерве користи
све док ce за то не укаже оправдана потреба.
Друго, резерве акционарског друиггва и нераспоређена добнт не могу ce претворити y основни капитал ако друпггво има губитак. Овде такође треба нагласитп
да, ако акционарско друштво искаже губитак али има п резерве из ранпјнх година
или нераспоређену добит која премашује губитак, нема сметњн да ce прво намири
губитак a да ce из преосталог дела резерви или нераспоређене добнти повећа
основни кашггал.
Треће, повећање основног кашггала из резервп или нераспоређене добити може ce извршитп само ако скуиштина донесе такву одлуку. Под одређенпм условима, ако je тако одређено статутом, и управнн одбор може битн овлашћен да повећа основнп кашггал (донесе одлуку) из резервп плп нераспоређене добнтп.^ То ће
бити случај нарочито y једночланом акдионарском друштву нли друпггву с ограниченом одговорношћу, с обзпром да y оваквпм облпцима предузећа, према члану
248, став 3, и члану 365, став 2 ЗО П , послове скупштине, управног одбора и директора по правшху обавља власнпк односно оснивач, ако одлуком о оснивању ш је
другачије одређено. При томе, треба нагласптп да y једночланом акцпонарском
друпггву нли друиггву с ограниченом одговорношћу такве одлуке морају бити ушасане y књигу одлука (члан 248, став 4 н члан 365, став 3 ЗО П). У супротном, такве
одлуке не би пронзводиле правно дејство.
Четврто, да би ce основни капитал могао повећати пз средстава резерви и л и
нераспоређене добити, потребно je да je на ова средства плаћен порез на добнт
предузећа. Овде треба нагласитп да приликом доношења одлуке о повећању
основног капитала из средстава резерви или нераспоређене добитп текст одлуке
мора бити јасан тј. не сме ce доводита y сумњу да ce добит псплаћује акционарима
a да онн врше конверзију y основни капитал. Ово због тога што ce y случају када
ce нераспоређена добит претвара y основни капптал y складу са Законом о предузећпма не ради о нсплатн дивиденде па сходно томе нема нн обавезе обрач)”на п
плаћања пореза на доходак грађана y смнслу члана 125 Закона о порезу на доходак грађана,89-*односно од капитала y смислу члана 38 Закона о порезу на добнт
предузећа.10)
8.
9.

Јанковец, Ивица: Привредно право... стр. 47.
”Сл. гласник PC”, 43/94 са изменама y бр. 74/94, 53/95,1/96,12/96, 24/96, 39/96, 52/96,16/97,
60/97, 20/98 и 42/98.
10. ”Сл. гласник PC”, 43/94, са изменама y бр. 53/95, 52/96,54/96 и 42/98.

Пето, повећање основног кашггала нз средстава резерви или нераспоређене
добпти претпоставља стицање нових акција, односно акција веће номиналне вредностп, што повлачн обавезу пријављивања и плаћања пореза на имовину y смислу
члана 3, став 1 и 2 Закона о порезу на имовнну.11

2. Упис настале промене y судски регистар и почетак важења одлуке
Под претпоставком да су испуњени услови из члана 292 и 293 ЗО П , тј. да je
скупштхша, односно други статугом овлашћени орган донео одлуку о повећању
основног капптала нз средстава резервп или нераспоређене добити, такву одлуку
треба уписати y судски регистар. Ова обавеза произилази из члана 282, став 1, и 2 и
члана 294 ЗО П , п члана 28 Уредбе о упису y судски регистар.1213-*(у даљем тексту
Уредба о упису).
Имајући y виду да ce y овом случају повећање основног капитала не врши новпм уплатама којима je лако доказати саму уипату односно да je кашггал заиста повећан, одредбама члана 294 З О П и члана 28 Уредбе о упису y судски регистар прописане су исправе на основу којих ce доказује да je предузеће заиста располагало
средствима из којих ce може повећати основни кашггал.
У з пријаву за упис y судски регистар прилажу ce бил анс стања, на основу којег
je кашггал повећан с мишљењем ревизора, и последњп биланс успеха (ове исправе
не могу бити старпје од шест меседи). Поред тога, уз пријаву одлуке подноси ce и
потврда управе предузећа да, од дана састављања биланса, до дана подношења
пријаве, нпје дошло до смањења имовине које би спречавало повећање основног
капптала, односно до повреде права акционара.
Овде треба нагласптн да, y једночланом акционарском друштву и друпггву с
ограннченом одговорношћу, послове скупштине, управног одбора и директора
друштва по правилу обавља оснивач, сходно члану 248, став 3 и члану 365, став 2
ЗО П. То значп да ће y таквом облику предузећа власник, односно оснивач, доноспти све одлуке, и то одуку о усвајању рачуноводетвених исказа, одлуку о повећању основног капитала из резервн или нераспоређене добити, a издаће и потврду
да, од дана усвајања рачуЋоводственог исказа до дана подношења пријаве за упис y
судски регнстар, није дошло до смањења имовине које би спречавало повећање
основног капитала. Ако ce овоме дода и чињенида да je чланом 35, став 2, Закона
о ревизији рачуноводствених исказа13) предвиђено да мала предузећа не подпежу
обавези ревизије за 1997 ц 1998 годнну (a y таква предузећа су углавном разврстана
предузећа основана од једног лица-једночлана) постоји опасност да оснивачи y
том случају могу злоупотребити овлашћења која су им призната ЗО П. Због тога
je очигледно оправдан став који je заузела Републнчка управа јавних прихода, y
том смислу што y таквим случајевима (када ce основни капитал повећава из нера11.
12.
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споређене добити или резерви y једночланом акционарском друштву или друштву
с ограниченом одговорношћу) подручна јединица код које порески обвезник има
седипгге издаје потврду да одређено предузеће по билансу стања од одређеног датума има нераспоређену добит или резерве, да je на пста средства плаћен порез на
добит предузећа и да до дана издавања потврде, није дошло до исплате добити или
располагања резервама на друти начин.
При упису y судски регистар наводи ce да je основни кашггал повећан из нераспоређене добпти пли резерви. Ову напомену треба унети y Прилог бр. 2 уз пријаву за упис y судскп регпстар и то y рубрику “напомене” .
Извршенп упис објављује ce y Службеном лпсту СРЈ, y року од 15 дана од дана
упнса y судски регистар.

3. Уплата и подизање акци ја
Када ce повећање основног кашггала врши пз расположпвих резервп плп нераспоређене добита нове акднје сматрају ce уплаћенпм y поттиости даном )тшса
одлуке y судски регпстар (члан 294, став 5 ЗО П). Акционарнма припадају нове акције сразмерно номиналној вредностп акцпја које су до тада имали (члан 295, став
1 ЗО П).
Након што je одлука о повећању основног капнтала уписана y судскп регнстар, управа акционарског друшгва позива акцпонаре, да подигну нове акције. У
позиву који ce упућује акционарима наводп ce пзнос за којп je основнп капптал повећан, сразмера нових и ранијпх акцијс, п упозорење акцнонарима да друштво пма
право да о трошку акццонара прода акције које ce не преузму y року од годину
дана од дана објављпвања последњег познва (члан 296, став 1, тачка 3 ЗОП).
За акционаре који не преузму акције y проппсаном року настаје правна последица y том смнслу што акдионарско друштво има право да прода непреузете акције по званичној берзанској ценп, односно на јавној лпцптацијп ако не постоји берзанска цена (члан 296, став 2 ЗОП).
Овде треба нагласнти да je повећање основног капитала пз средстава акцданарског друштва, аналогно снмултаном оснивању акционарског дрЈтптва, што je
веома значајно јер ce y том случају не упућ)је јавни позпв, a исто тако није потребно одобрење Савезне комисије за хартије од вредностн (члан 77, став 1 тачка 4 Закона о хартијама од вредности)1415'1што овај постуиак чшш знатао једноставнпјим.
Код овог начхша повећања основног кашггала могуће je нзбећи и фазу самог
штамиања нових акдија. То ce може постићп прежигосањем постојећих акција. У
том случају ce на постојећим акцијама означава већа номшална вредност.1:')
У поглед}тирава акцлонара по основу новпх акцнја, које су стечене повећањем
основног капптала цз средстава акционарског др)’штва, треба нагласитп да ce пра14.
15.
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во учешћа y расподели добита, и ираво гласа, као и друга права предвиђена ЗО П ,
остварују сразмерно акцпјама које су раније имали.

4. Усклађивање књиговодстеног са стварним стањем
Правно посматрано, фаза повећања основног кашггала пз средстава акционарског друиггва завршена je моментом уппса одл)к.е о повећању y судски регистар и подизањем акција од стране акционара. Међ)тим, ово правно стање треба
спровестп кроз пословне књнге акционарског друпггва, како би ce стварно и књпговодствено стање ускладплп. Суштина je да ce y бшгансу стања пасива не мења.
Средства резервн пли нераспоређене добптн (зависно из којих средстава je основни капптал повећан) ce смањује a основнп капитал ce повећава. Економским речнпком речено, средства са рач)иа 312 y бплансу стања (законске резерве) или 313
(статутарне резерве), односно средства са рачуна 320 (нераспоређена добит из раннјпх годкна) или 321 (нераспоређена добит пз текуће године) пребацују ce на рачун 300 (основнп кашггал).
Овде треба додати још и то да ce, према члану 7, став 2, Закона о рачуноводству, књижење насталпх пословних промена вршп на основу веродосгојних књиговодственпх исправа. Према томе, за књижење настале пословне промене, односно за задужење рачуна 300, и раздужење рачуна 312,313, или 320, односно 321, као
веродостојна књпговодствена исправа служпће одлука скупштине акцнонарског
друштва о повећању основног капитала из средстава резерви или нераспоређене
добитп. Поред тога, треба нагласитп да je, чланом 8 Закона о рачуноводству, прописано да ce настанак сваке пословне промене мора прокњижити y року од осам
дана ако актом правног лпца није утврђен краћи рок. То значи да ce, уколико актом акцнонарског друштва (Правилндком о рачуноводству) није утврђен краћл
рок, настала псхловна промена мора прокњижитн y року од осам дана од дана
уписа y судски регпстар.
Н а крају, уместо закључка јединим примером ћемо показати повећање основног капптала из средстава акционарског друштва.
Акционарско друиггво основано je y јануару 1997. године, са основним капиталом од 100.000 динара. У 1997. годвни остварило je нето добнт од 300.000 динара.
Скупштина акционарског друиггва je приликом усвајања рачуноводственог нсказа
за 1997. годину’ (у фебруару 1998. године) донела одлуку да ce из добити издвоји за
статутарне резерве 80.000 дпнара, a 220.000 дш ара остало je као нераспоређена
добпт. Тако je y билансу стања за 1997. годину, на рачуну 313 (статутарне резерве)
приказано 80.000,00 динара, a на рачуну 320 (нераспоређена добит) 220.000,(X) дцнара.
У 1998. години, акционарско друштво je остварило губитак y износу од
30.000,00 динара, па je y бнлансу стања за 1998. годину на рачуну 291 (губитак текуће године) исказан овај износ.

Приликом усвајања рачуноводственог исказа за 1998. годину (у фебруару
1999. године) скупштина акционарског друштва донела je одлуку да ce губитак од
30.000,00 динара покрије из резерви. Тако ће ce средства са рачуна 313 (статутарне
резерве) y износу од 30.000,00 динара пребацити на рачун 291 (губитак из текуће
године), па ће y резервама остати 50.000,00 динара.
Истовремено, Скушптина акционарског друштва донела je одлуку да ce из нераспоређене добити из ранијих година 100.000,00 динара нздвоји y основнп капитал, a да ce 120.000,00 динара издвоји за дивиденде.
Тако ће сада y билансу стања доћи до промене y том смислу што ће ce средства са рачуна 320 (нераспоређена добпт раннјих година) пребацпти на рачун 300
(основно капитал) и то y пзносу од 100.000,00 динара, и на рачун 471 (обавезе за дивиденде) y износу од 120.000,00 дшара.

Др Бојана Firme,
Inex-Interexport, Београд

Скупштина акционарског друштва и пословник о њеном
РЗДУ

Увод
Акцпонарско друштво {public / private company^ , Aktiengeseüschaft) представља типично друштво капитала. То je друштво које оснивају правна, односно физичка лица ради обављања делатности, чији je основни капитал утврђен и подељен
на акције одређене номиналне вредности.
З а претечу данашњих акционарских друштава сматра ce Banco di S. Giorgio,
која je основана y Ђенови 1407. године и банка Ambrosius y Милану y XVI веку. Ипак, прави почетак савремених акционарских друштава датира од настанка великих
прекоморскжх колонијалних компанија, које су ce појавиле крајем XVH века, и
концешрисале веома велики капитал y сврху изградње трговачких бродова, како
би ce експлоатисале новоосвојене колонцје12-1. Код њих je било битно с једне стране
удруживање капитала, a са друге, оваква друптгва су ограничавала одговорност до
висине удела.

1.

2.

Public company y англосаксонском правном систему представља акционарско друштво
основано јавним уписом акција, док je private company акционарско друштво основано
симултаним вачином.
Прва међу њима je била Холандска Источноиндијска компанија, основана 1602. године,
затим Француска Источноиндијска компанија из 1604. и Енглеска Источноиндијска
компанија , основана 1612. године.

У данашње доба положај акционарских друштава je регулисан законима (у
швајцарском праву - законом из 1936. године, y Краљевини Југославији - Трговачкнм законом из 1937., y немачком - праву законом из 1965. године, y аустријском 1965, y Француској - 1966. године,Енглеској 1985, y мађарском праву - Законом о
привредним друштвнма 1988, y Чехословачкој -Трговачким законом из 1991. године, птд.)
Следствено чињеннцп да je акционарско друштво типично друштво капитала,
оно ce одликује свим обележјима ове врсте друштава:
- има основни кашггал чији je најмањи оснивачки улог, односно главница, прописан законом;
- главнмца друштва je подељена на акдије одређене номиналне вредности;
- правнп je субјект којп има своју имовину којом неограничено одговара за
обавезе које предузпма y правном промету према трећим лицима;
- y правилу послује под реалном • предметном фпрмом, a само изузетно под
персоналном фирмом доминантног акдпонара;
- представља трговачко друштво без обзира на предмет пословања;
- члановп одговарају за обавезе дрЈЧптва само до внспне свог улога, што значи
да сносе ограниченн ризик за пословање друштва;
- поред оснивачког акта има статут којн представља бптан елемент за структуру п органпзацпју друштва;
- може да постојп п једноперсонално акцпонарско друпггво;
- пма органе y којима чланство нпје везано за чланство y друштву;
- друштво не престаје престанком постојања члана.

Органи
У начелу акдионарско др)иггво има скупштину, )иравнп одбор, надзорни одбор и директора. Међутим позптивно право дозвољава бројне пзЈ-зетке, y зависности од начш а оснпвања друиггва п броја запосленпх.
Уколпко ce напме ради о спмултаном осннвању, где сами осннвачи (б)дућп
акционари) откупљују све акдпје пршшком оснпвања друштва, a друштво има мање од 100 запослених, обавезни органн су скупштпна п дпректор. Уколико то
друштво пма впше од 100 запослених y обавезне органе спада п }иравнп и надзорни одбор.
Ако ce ради о сукцесивном осшшању акцпонарског друштва, односно када
оснпвачи распнсују јавни позив за отхуп акција, y обавезне органе спадају увек
скупштпна, управни одбор п днректор. Прп томе, уколико друштво пма впше од
100 запослених, п надзорнп одбор представља обавезан орган друпггва.
Управнп одбор и дпректор акцпонарског друиггва представл>ају управу друштва. Организација }ираве акционарског друштва y уноредном прав)' je различпта.
Постоје трн варијанте. У спстему англосаксонског права, управни одбор (board o f
directors), изабран од стране скупштине, бпра пзвршне днректоре. Према конти-
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ненталном правном систему надзорни одбор, као највииш орган којег je изабрала
скупигпша акдпонарског друштва, бира \т1равни одбор, којн јој одговара за своју
делатност. Трећи je систем комунитарног права, према којем y Европској компанпјп постоји алтернативно једноделни (one—lier) и дводелнп (two—tier) систем
управљањаЗ)
Управни одбор ce према важећем Закону о предузећима345) састоји од минимално три члана који ce бирају из редова акционара, међу запосленима y друиггву
п из реда особа изван друтптва (чл.. 261).
Дирекгор акционарског друштва обавља ЗОП-ом иредвиђене послове
(чл.63.), као п послове којн су предвиђенп савезним законом, статутом н другам
општам актима акционарског друштва (чл. 265). З О П предвиђа и могућност делегпрања обављања одређенпх послова из делокрута управног одбора на днректора
(који je по функцијп председник управног одбора - чл. 266). Ово делегирање ce ради утлавном због рацпоналнзације пословања, a посебно y хптним случајевима, чије нензвршење може да нроузрокује пггету.
Постојање изврпшог одбора директора, као помоћног п нзвршног органа дпректора je факултатпвно и предвпђа ce статутом акционарског друштва (чл.267).
Надзорни одбор, који ce састојп од најмање трп члана (чл.274 ), предстаатва један од органа којп остварује контролу над пословањем акдионарског друштва. Уз
овај орган контроле, y складу са чланом 57. ЗО П-а, Законом о ревизији je предвиђена детаљна контрола пословања друштва, коју обављају унутрашњи и спољни
ревизорн.
У акционарском друпггву постоји и екушптина која ce сматра највшшш органом друштва.

П олож ај и зиачај скупштине
Део правне теорије сматра скупштину органом на коме ce формира воља
друштва.^ Међутим, пође ли ce од тезе да ce она формира y органима тога друштва (свим органнма) и пспољава преко заступника, онда je теорија о скупштпни
као искључпвом органу где ce воља друипла формира, неодржива. Скушлтина je
само један од органа друпггва и на њој ce воља друштва испољава само y делокругу који њој прппада. Дакле, одлуке скупштине изражавају вољу друштва само нз
домена рада скулштине, и то вољу друштва као целине, као правног лпца. Наиме,
не сматра ce да je одлука скупштине донесена уколико за њу није гласао одређени
3.

4.
5.

Код једноделне управе постоји само административни одбор (administrative board), док
код дводелног система постоји управни и надзорни одбор (management and supervisory
board).
Сл. лист СРЈ, бр. 29/96 (y даљем тексту: ЗО П )
Растовчан: Трговачка друштва главни носиоци привреде y капитализму, Загреб, 1958.
стр.100; Стражницки: Предавања из трговачког права, Загреб, 1926, стр.134, према Арсић:
Скупштина акционарског друштва, Зборник радова: Право и привреда 3-4, Београд, 1998.

број заступника (један број њих je дакле имао другачију вољу која на посредан начин такође креира вољу друштва). Исто тако, сагласност свих застушпжа на скупштини која je незаконито сазвана не изражава вољу друштва из разлога што ce
такве одлуке не признају и оне не обавезују. De facto, признавање самосталне воље друиггва различите од воље његових чланова, значи прпзнавање правног субјективитета друиггву.6^
Скушлтина акционарског друнггва представља орган власнпка и њу сачнњавају акционари као власници уложеног кашггала, односно њихови представници.
Пасиван и незаинтересован однос акдионара према скупштини резултат je њиховог осећаја релативне нестручности за послове којпма ce друпггво бави, што скуппггинска заседања често своди на пуко седење и, према Adamu Smith-y размишљање о исплатама дпвпдендч. То je и разлог што ce скупштина од стране неких аутора идентификује са "фарсом", "ритуалом"7), односно "популарном илузијом"8),
што je поставило пкгање целисходностп њеног постојања. Ипак, она и даље постоји као орган акционарског друштва који ce јавља y неколико врста н нма своје,
y закону наведене, надлежноста.
У случају сукцесивног оснивања акцнонарског друштва, ЗО П предвпђа оснивачку скупштину, о којој детаљне одреднице даје y члановима 211-216. У случају
симултаног оснивања, обавеза сазивања оснивачке скупштине не постојп, пако ce
не искључује, с обзиром на чињеницу да она није забрањена.9)
Надаље постоји редовна и ванредна скупштина, чије разликовање нема кључни значај с обзнром да ЗО П не предвиђа нека посебна правила за сваку од њих.
Редовна скупштина ce одржава y редовним временскнм размацима који ce
одређују статутом, с тнм што ce обавезно састаје једном годшпње (чл.250.ст.1
ЗОП-а). На заседањима ове скушптнне расправља ce о пптањпма која ce појављују повремено, што je и основни критеријум за њено разлпковање од ванредне скупштине. Ова скупштина има статус редовне скупштине и y онпм случајевима када
ce сазива мимо устаљеног рока, као н онда када je сазнва неко други, a не онај ко
то редовно чттитт.
Насупрот редовној, ванредна скупштпна ce одржава ради хдтног решавања
одређених интања и то ван статутом утврђених рокова.
Чланом 260. ст.4. ЗО П -а предвиђено je постојање и тзв. спецнјалне скушптине - de facto ради ce о заседању акцпонара који поседују вшпе од половхше номиналне вредности приоритетних акцпја. На овој ce скуппгганн доноси одлука о
6.
7.

8.
9.

Мирковић: Правна природа трГовачких друштава, Београд, стр. 420.
Gower, Ballantine, Rostow, prema: Blimberg: The Public's "Right to Know": Disclosure in the
Major American Corporations, Business Lawyer 1973, стр. 1033, према: Арсић: Скуиштина
акционарског друштва, Зборник радова :Право и привреда 3-4, Београд, 1998, стр.З
Galbraith: The New Industrial State, London, 1968, стр. 84, према: Арсић: Скупштина акционарског друштва, Зборник радова.Право и привреда 3-4, Београд, 1998, стр.З
Растовчан: Трговачка друштва главни носиоци привреде y капитализму, Загреб, 1958,
стр.76-77, према:Арсић:Скупштина акционарског друштва, Зборник радова: Право и
привреда 3-4, Београд, 1998, стр.З
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ограничењу, смањењу шш укидању приоритетних права. Сазнвање и одлучивање
специјалне скупштше утврђује ce статутом.
И на крају, ЗО П признаје сваком скупу акцпонара статус скушнтине, уколико
ce ни један акционар томе не противи. Оваква скупштина међутим не захтева
формалностп (иначе тражене) везане за сазивање и објављивање дневног реда.
Иако ce скупштина акцпонарског друиггва сматра хијерархнјски највишим
органом друштва, она je то заправо само формално, док стварно представља орган контроле органа управе и орган заштате акцпонара.
Делокруг рада скупштнне регулшие З О П општом одредбом која ce односи на
све врсте предузећа (чл.61.), док ce на скупштнну акционарског друштва посебно
односн одредба из члана 249.
У основп скуппгпша акционарског друпггва пма четири категорије функција:нормативне, имовинске, изборне и статусне. Сем тога, она може да раснравља и
о пвтањпма предвиђеним статутом односно правплима друпггва.
У оквпру норматнвне функције, скупштина акционарског друпггва доноси
статут и утврђује пословну политику друиггва.
Надлежност скупштине y решавању имовинских питања ограничава ce на
усвајање годпшњег обрачуна и извепггаја о раду, доношење одлуке о расподели
годишње добити и покривању губвтака. Ове одпуке скушптина доносн након прибављеног мишљења надзорног одбора, односно ревпзора.
У погледу изборне функције, скупштина бира и опозива чланове управног одбора, председника и чланове надзорног одбора, ревизоре и ликвидаторе, с тим
што uni она одређује и примања, односно накнаду за рад.
У оквиру доношења одлука о статусним питањима, скушптина акцшнарског
друштва доносн одлуку о дромени облика друштва и одлуку о његовом престанку.
Постоје још нека питања о којима скутптина, y складу са статутом, савезним
законом и оснивачкнм актом, може доносити важеће одлуке. Ово ce односи на издавање замењивих и партицшативних обвезница (према чл. 247. ЗОП-а). Надатве,
према чл. 249. y делатност скушптине акционарског друпггва спадају и одлуке о
промени права везаних за поједине класе и врсте акдија, затим о остваривању захтева акционарског друштва према члановима управе, надзорног одбора или самим
акдионарима y вези накнаде пггете настале при оснивању друштва шш вођењу послова, као и о заступању друнггва y судским постушџша против чланова управе.
Поред наведеног, y делокруг рада скупштше акционарског друпггва спада и
доношење пословника о њеном раду (чл. 61.CT.8. ЗОП-а).

Пословник о раду скупштине акционарског друштва
ЗО П je предвидео да ce начжн остваривања права гласа y скупштини поблвже
одређује Пословником о њеном раду, при чему постоји изузетак, a то je случај када одсутни члан гласа писмено, што ce y конкретном случају одређује статутом
друнггва.

У принцнпу начин гласања на скупштини je јаван и врши ce подизањем руку.
Постоји међутнм могућност да ce дође y ситуацију да подизање руку не одговара
реалном стању броја присугапх y скушптини. Ово je и довољан разлог што овакав
начин гласања може да буде несавршен, сем y питањима када међу учесншџша
гласања нспротивречннх мишљења нема. Од велике je важности и положај п начин гласања заступника.
Да бн ce спречиле нејасне ситуације, Пословником о раду ce прецнзно утврђују питања о којима ce y скупштини мора гласати тајно.Ради ce превасходно о избору и опозпву чланова органа, али н о другим гаггањпма када то захтевају акционарн са најмање једном десетином основног капитала. Постоје међутим и друта
шггања о којима ce може договорнти да ce по питању њпховог решавања скупштина пзјашњава тајнпм гласањем.
Скупштином руководп њен председннк., a начпн његовог избора ce такође
одређује Пословником о раду скупштине. Он утврђује дневни ред, одређује кворум, протпвпредлоге, стара ce о мањннским правима, посебно о исправности гласања. Овде je важно да ce напомене да je некпм акцпонарима забрањено гласање
због конфликтности пнтереса. Након што je гласање завршено, председнпк пма
задатак да прогласи донету одпуку која ce аугоматски уносп y заппсннк.
У упоредном праву постојп једна спецпфпчност, о којој би требало повести
рачуна. Радп ce наиме о ситуацији када статут друштва дозвољава председнпку да
y случају нерешеноста гласова, њешв б)де одлучујућн.10* Ако ce узме y обзир
члан 58. ЗО П -а11^, уочљиво je да председавајући скупштпне може да гласа само у
оној мерц ко јш ко акција поседује, дакле без привилегованог статугса бпло које врсте. У протпвном, прпнцип равноправности акцпонара п Јирављања др)Т1ггвом бп
бпо нарушен.
С обзиром да акционар пма право да, y везп с дневним редом, поставп шггање
y писменом облику, управа акцнонарског друштва je y обавезп да му y року од најмање осам дана доставп ппсмени одговор - о чему ce такође говорп y Пословнпку о
раду скупштше (члан 252.ст.4. ЗОП-а) Могуће скраћење овог рока довело бн до
немогућности акционара да ce припреми за евентуалну реплпку.
Да би ce пуноважно могло установптп ко може да Јчествује y раду скЈтшггпне,
да гласа п са колико гласова, одређује ce списак присутних п заступаних акцпонара, као п њихових пуномоћника, уз назначење номпналне вредностн и класе акција, као и броја гласова којн им на основу тих акција прппадају. Спнсак, саставл>ен на основу поднетпх акција или потврда о њпма, односно на основу овлашће10.

Gower, Ballantine, Rostov, prema: Blimberg: The Publie's "Right to Kaow": Diselosure ia the
Major American Corporations, 1973, стр.522 и фуснота бр.51 на истој странп, према:
Арсић:Скупштина акдионарског друштва, Зборник радова: Право и привреда, 3-4, Београд, 1998, стр.19
11.
Предузећем управљају власници, односно представници власника, сразмерно уделу у
акцијама, осим y случају поседовања акција или удела без права управљања. као и y
другим случајевима прописаним овим законом.
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ња, даје ce на увид прпсутшш акционарима и њнховим заступницима пре гласања.
У Пословнику о раду скупштине треба да ce утврди ко ће да сачини списак учесника, као п да ce одредн начин на који ће ce дотпчнп ставити на увид присутнима на
скупиггшш.
У погледу кворума, Трговачкн закон пз 1937. годпне y члану 262. поред осталог наводп да "...сазивач скупштине, a y "одређеним" случајевима од суда постављенп председник дужан je старати ce, да ce на основу деоничке књиге односно на
основу положених деонпца састави списак деоничара, власних да учествују y сазваној скупштпнп ... Тако саставл>ени спискови оставиће ce најмање за последња
трн радна дана пре скупштине y друштвеној пословници, па и на самој скупштшш
на прегледање сваком деоничару".Имајући y виду практнчност решења Трговачког закона, a користећи и решење из члана 250. ст.5. ЗО П-а, увиђа ce целисходност оваквог контролпсања постојања кворума. Наиме, сви заинтересовани могу
да предвиде ко ће ce на скупштшш појавнти, п, следствено томе, рад на сачињавању списка присупшх je знатно олакшан.
Уз напомену да свака одлука скупштпне мора да буде унесена y записнпк, чланом 255. ЗОП-а ce наводи минимум података везанмх за одржавање седнице. Након потписа председавајућег скутптине и записнпчара, свакл акционар п свако
лице које пма правни интерес, има право прегледа записнпка на начин како je то
)тврђено Псхловником о раду скупштше.

Пословник о раду скупштине холдинг компаније за финансијски
ннжењеринг, трговину и услуге фонд Inex-Interexport А .Д.
Холдннг кохшанпја Iuex-Interexport, а.д. представља органнзацију која y својој
актвши држи пакете акдија друтпх кохшанија - y конкретном слЈчају др)'штава са
огранжченом одговорношћ}', и то не само ради инвестирања, вего пре свега ради
кошроле, односно вршења утицаја на њихово пословање.
У оквиру Холдпнг компаније послује пет самосталних предузећа, и то су:
Inex-Interexport, Компанија за међународно пословање; Inex д.о.о. - Друштво за међународну трговину; Inex Траде д.о.о. - Друпггво за трговину на велико и мало; Inex
Хотелп д.о.о. - Друштво за туризам и трговину и Inex Филм д.о.о. - Друиггво за кинематографију.
Као и друга акционарска другптва и Холдинг компанија Inex-Interexport нма
скупштину као највиши орган, којом председава њен председник. Пословником о
раду скупштине утврђен je начин њеног конституисања, дефинисане су врсте седннца које ce одржавају, начин њиховог рада и начин одлучивања на њима. Надаље,
таксативно су наведена права н дужности председника скупштине и представника
y њој, наведене су мере које ce могу изрећи y случају повреде реда на седницп и дате смернице y вођењу записника.
Према овом Пословнику, седнице скупштине су редовне, које ce одржавају по
потреби, a најмање једанпут годшпње, и ванредне, на захтев представника који ра-

сполажу са најмање 15% од укупног броја гласова y скупштши, на захтев управног одбора, надзорног одбора и извршног директора Холдинга.
Седнице ce сазивају писменим путем, a позпв ce (уз оправдане изузетке) доставља представницнма најкасније три дана пре седнице.
Рад скупштине je јаван, осим када ce радп о пословној тајни, y којем je случају
седница затворена за јавност.
О свему игго je везано за сазнвање, организовање и припремање седница скупштнне рачуна води председннк скупштине y сарадњи са стручном службом Холдинга. Ово значи да свако питање које предлагач жели да ce стави на дневни ред
мора бити доставЈБено стручној служби која га обрађује и, уколико не представља
пословну тајну, видно назначава y матерпјалу.
Уколико на седници постоји кворум, и након усвајања записника са претходне
седнпце, скупштина, према Пословнику, доноси одлуке већином гласова којима
располажу представннци који присуствују седдици, осим y случајевима утврђеним
статутом Холдинг компаније, када je потребна квалификована већина. Гласање je
јавно, a једном дат глас ce y току једног гласања о пстом пнтању не може променптп.
Према Пословнвку, за повреде реда на седницп скЈтшггине могу ce пзрећп
следеће мере:
1) опомена,
2) опомена која ce уноси y задисник,
3) одузпмање речи,
4) удаљење са седнице.
Таксативно су наведени случајевп којп као консеквенцу повлаче поједину санкцију. Прве трп мере пзрпче председнпк, a удаљење са седнпце пзрпче скупштнна
на његов предлог.
Заппснпк којн ce води на седницп представља јавн}' псправу п о његовом чувању ce стара стручна служба Компанпје, зад}жена за прппрем}' седнпца органа
управљања. Иначе, записник са целокупном документацнјом чува ce, као службени документ трајне вредности, y архивп Компаније.

Др ДраГана Кнежић - Поиовић,
Научни сарадник Институт за упоредно право, БеоГрад

intuitu personae y друштвима капитала

Увод
Трговинско право разматра личност на више начина. Оно јшчност y одређешш свтуацијама посматра као индивидуу, људско бнће. Оно je, затнм, може посматратп y односу на привредно друпггво, као члана и нечлана, треће лице. С друге стране, оно ce може бринути о запггити права једне личности, али исто тако и о
њеним особинама, квалитетима које би требала поседоватп да би припадала једном друштву. У овом последњем случају долазимо на питање деловања принцппа
intuitu personae y трговинском праву.
Израз intuitu personae (с обзиром на личност) употребљава ce “за облигације
код којих ce право и обавеза, с обзиром на свој карактер и садржину, не могу одвојити од субјекта облигације (повериоца и дужника) између којих je настала облигација” .1'1То су операцпје, првенствено уговори, y којима ce личност једне од странака сматра бнтном због њених посебних способности, природе очекиване услуге и
сл.
Место које заузима intuitu personae y трговинском праву je на известан начпн
парадоксално. С једне стране, код друштава лида, y којима je доминантан лични
(персонални) карактер интерног односа, постоји могућност, a коју друиггва све више користе, да ce умањи, односно елиминише значај личности помоћу клаузула
које предвиђају настављање друштва успркос смрти или неспособности једног од
чланова. Насупрот томе, законски модел друштава капитала, y којима личне везе
1.

Лексикон грађанског права (главни уредник: Обрен Станковић), Београд, 1996, стр.236.

л персонапна својства y принципу нису од непосредве важности за друиггво, оставља простор за процењивање личностп, што друштва такође све вшпе корцсте.
Ова својеврсна контрадикторност резултат je, разуме ce, флексибилностн трговннског права 23\ али je истовремено извор одређених иредности и потешкоћа за
ДР)ТШ’ВО.
Када трговинско право брине о заштити права личности, оно je посматра као
индивидуу. Када ce оно интересује за особине, својства личности, оно je посматра y
односу на друштво. Дакле, y првом случају оно настоји да заштити интересе лица,
a y другом оно je y служби интереса друштваЧ У овом другом случају, који je
предмет нашег интересовања, физичко лнце ce разматра y односу на друпггво, као
члан друштва или треће лице изван др)татва. Овде право друштава впше не водп
рачуна о правима индивидуе него о њенпм својствпма, својствима које треба поседовати да би припадала одређеном друштву. A за ово процењпвање својстава лпчhoctii могу бити од значаја два момента: први je код закључења уговора о оснивању друштва, a друга током живота друштва 4). Прп закључењу уговора о осшшању друштва особине члана су од битног значаја код друштава лица.
Нас)ирот томе, разматрање својстава лпчностц током жнвота друцггва од
значаја je и код друштава лпца и код др)штава капнтала. Овај друти аспект значаја лпчности y трговачком друштву, огранпчен на друштва кашггала, биће предмет
нашег истраживања. Излагање ће бити подељено на два дела, обзиром да процењивање својстава личностп током жттвота друштва може да ce вршп, с једне стране, прплпком именовања чланова управе п, с друге стране, пршшком вршења права друшгва. При томе треба нагласити да je првп део вшле y функцији неке врсте
претходног, уводног пзлагања.

Процењивање својстава чланова управе приликом њиховог
именовања
Процењивање особина чланова Јираве друиггава кашггала појављује ce као
једно од средстава које доп}’шта трговинском праву да водп рачЈиа о људском
фактору y оквпру друштва.
2.

3.

Дебата о флексибилности орава - сада већ традиционалном изразу . a иначе модерној
верзији античке идеје о гипком правном правилу - покренута je y упоредном праву y
ширим размерама почетком седамдесетих година овог века и то y домену радног права.
Ова дебата дуго времена није преношена и на поље пословвог права, односно трговинског
права. Тек су крајем осамдесетих година питања будућности послоеног права отворила и_
проблем еластичности нормативног оквира нарочито компанијског права. B. Saintourens
B.. La flexibilité du droit des sociétés. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit
économique (RTD), n. 4. 1987, стр. 458. и д.
Pascual !.. La prise en considération de la personne physique dans le droit des sociétés. Revue tri
mestrielle de droit commercial et de droit économique (RTD), h . 2,1998. стр. 280.
Ибид., стр. 299 - 300.

Не може бпло које лице бити именовано чланом управе друштва. Да би ce
обављале функције управљања захтева ce иоседовање посебних знања и способностп, као и одређених индивидуалних квалитета који би требали да гарантују
успешно обављање поверене функдије. Ипак, законодавства одређују великим делом на објективан начин услове који ce траже за обављање функције управљања.
Најпре, y погледу структуре чланова управе као физичких и правних лица y
упоредном праву ce срећу различита решења. Тако, законодавац може захтевати
да чланови управе буду само физичка лнца^. Затим, законодавац може да ce определи да само одређене функције управљања, нпр. председник управног одбора,
прппадају искључиво фнзпчким лнцима, што ce обично појављује y оним правнпм
спстемима y којнма je наглашена позиција председника567^. С друге стране, решење
може да пде y правцу одрпцања правшш лицима својства члана управе, с тнм да
правна лпца одреде своје представнпке и да ти представннцн могу бити бирани на
њихово место п положај.7) И коначно, уколико ce законодавац не изјаснп о овом
шггању, што je случај са нашим Законом о предузећима8), који не прецизира y том
смислу структуру чланова управе9^, остаје да ce закључи да и физичкпм и правнпм
лицима може биги поверена управљачка функција, с тим да правно лице одреди
свог представнпка10).
Затнм, нацнонална права ce међусобно разликују и y погледу постављања захтева да функдпје управљања буду резервисане само за акдионаре, односно чланове друштва. Усмерење законодавца на акцнонаре, односно чланове друштва je на
пзвестан начин знак контроле личности1Ч Наш закон предвнђа да ce чланови
управног одбора акционарског друштва бирају нз реда акдионара, као н из реда
лпца пзван друпггва, a упућујућом нормом омогућава да ce y оснивачком акту, односно статугу предвцци и учешће представника мањине по каппталу12'. На друш5.
6.

7.

Нпр. италијански Codice civile из 1942. године, чл. 2380., 2467. и 2387.; хрватски Закон о
трговачким друштвима из 1993. године, чл. 239. ст. 2. и 255.ст. 1.
Нпр. француски Loi sur les sociétés commerciales из 1966. године (бр. 66. - 537.). У француском праву усвојен je мешовити модел организовања управа, a питања структуре
чланова управе различито су решена. У оквиру одредаба о једнодомном систему управе
(чл. 79.-117.), Закон предвиђа да друштвом с ограниченом одговорношћу управља једно
или више физичких лица (чл. 49. ст.1.), док код акционарског друштва управни одбор
(Conseil d'administration)6npa међу својим члановима председника који je, под претњом
ништавости именовања, физичко лице (чл. 110. ст.1.). У оквиру одредаба о дводомном
(алтернативном) систему управе (чл. 11.8-150.) y акционарским друштвима чланови
управног одбора (Directoire) или сам генерални директор су, под претњом ништавости
именовања, физичка лица (чл. 120. ст. 3.). Насупрот томе, функције чланова управног
одбора (у једнодомном систему) или надзорног одбора (у дводомном систему) y акционарским друштвима, као и председника y акционарском друштву на поједностављене (једноставне) акције (САС) могу вршити правиа лица (чл. 91., 135. и 262.-8.). В. такође
Васиљевић М., Коментар Закона о предузећима, Београд, 1996., стр. 251.
Нпр. швајцарски Code des obligations из 1911. године (са последњим изменама и допунама
из 1991. године које ce односе на акдионарска друштва), чл. 707. ст. 3. (за акционарска
друштва).

тва с ограниченом одговорношћу сходно ce примењују одредбе о акционарском
друштву8910213). За директоре предузећа Закон децндирано не одређује услове y овом
погледу. Није тешко уочити да je Закон на линији савремених кретања y праву
друштава14), омогућавајући без икаквих ограничења y овом сегменту да управљање пословнма друштва може да будс поверено лицима изван друштва, посебно
обученом управљачком слоју - стручнхш, незавпсним и лојалним менаџерима.
Пптање учешћа запослених y управљању je исто тако питање везано за проблем оцене личности. Савремено право je постигло одређени стандард y партиципацији радника y управљању13! Наш закон, y складу са савременим трендом y упоредном законодавству, предввђа да ce представници запослених бирају на начнн
утврђен статутотм16-*. У друштвима капнтала са прпватним, односно већинскнм
прпватнлм капиталом нзбор представника врше запослени и бирају најмање по
једног представника17).
Такође, национална права ce разлгасују y шоу питања везанпх за нзбор, мандат п опозпв чланова управе 181 З а тему коју обрађујемо од значаја je могуће опредељење законодавца y погледу броја пстовременпх чланстава једног лица y управном одбору друштва, као и броја мандата председнпка овог органа, што представља једно од објективних законских ограничења с обзпром на лпчност. Тако нпр. y
француском праву ce наплазп на ову врсту ограничења191 Наш закон такође огранпчава истовремено чланство једног лица y управном одбору y највпше трп преду8.

9.
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“Службени лист СРЈ”. бр. 29/96. Како je према опредељењу нашег законодавца надзорни
одбор y потпуности одвојен од функције управљања (чл. 60.. 64., 65., 274.-281.. 380.) то je
наше излагање усмерено на управни одбор и директора који чине управу предузећа. Насупрот томе, y упоредноправној анализи биће узети y разматрање и чланови надзорног
одбора y овим правним системима дводомног система управе (и када постоји као алтернативни системј y којима надзорни одбор нема само функцију вадзора већ je и орган управе.
Детаљније Радоњић Д., Надзорни одбор акционарског друштва. Правни живот, Београд,
бр. 10/1997. стр. 955 и д.; Радоњић Д., Правва природа одвоса међу органима друштва капитала y Закону о предузећима, Право и привреда. Београд, бр. 5 - 8/97, стр. 64 и д. Осим
тога, обзиром да Закон предвиђа обавезне и факултативне оргаве y друштвима капитала,
то y раду разматрамо хипотетичну ситуацију када су y једном друштву образовани и
управни одбор и директор.
Чл. 60., 63., 261.. 265., 266.. 378.
Слично Гражданскиј кодекс Россијској Федерации - Част’ перваја из 1994. године, чл. 91
и 103: Закон о предузећима Федерације БиХ из 1995. године, чл. 38. и55.
Тако нпр. француски закон о друштвима бр. 66-537 предвиђа да y акционарском друштву
сваки члан управвог одбора (Conseil d'administration) мора бити акционар. Пошто ce
председник - генерални директор бира из реда чланова управног одбора, то мора испунити, између осталог. и услов да буде власник једног броја акција одређевог y статутима
(чл.95., ст. 1. и 110., ст. 1.). Насупрот томе. y другим друштвима капитала управљаље ce
може поверити трећим лицима. У швајцарском праву члан управе акционарског друштва
мора бити акционар (Code des obligations, чл. 707. ст. 1.), a уколико су друга лида позвана
да обављају ове функције ова могу бити именована тек накое што постану акционари (чл.
707. ст. 2.).
Чл. 26.л., ст. 2. и 3.
Чл. 378.

зећа која не обављају исгу или сродну делатност, a председник може бити y једном
од тпх предузећа. При томе ce чланство y управним одборима повезаних предузећа сматра чланством y једном одбору 145678920\
У поредноправна нстраживања показују да национална права углавном не захтевају од чланова управе друштва одговарајуће држааљанство. Одфотан пример
проналазп ce нпр. y швајцарском праву21). Наш закон не поставља овај услов, што
не значп да закони који ce односе на одређене делатности не могу установити обавезно поседовање јутословенског држављанства за чланове )Ч1раве друпггва.
Једно од опште усвојених ограничења y праву друштава je ограничење с обзиром на кривпчну прошлост лпца. Национални закони углавном узимају y разматрање крпвичну прошлост лица које треба пристушгги на неку од управљачких
функција трговачког друштва, ограничавајући могућност избора. Искључење могућностп избора креће ce од уважавања правних последица осуде за кривична дела
уоппгге, као што je нпр. y француском праву22), до уважавања правних последица
осуде за кривична дела против прпвреде и службене дижности, као што je нпр. y
нашем, италпјанском, хрватском праву
Када су y гштању услови које поставља закон y односу на личност чланова
управе дрзтптва треба поменути и варпјанту да законодавац препусти статутима да
поставе одређено ограничење с обзиром на личност, a y недостатку те статутарне
Нпр. чл. 2380. и 2484. итадијанског закона; чл. 656е. швајцарског закона, за акционарска
друштва: чл. 91. руског закона за индивидуални орган управљања y друштвима с
ограниченом одговорношћу; чл. 239 ст.1 и 423. ст. 1 хрватског закона са одредбом која y
том погледу упућује на статут, односно друштвени уговор; слично чл. 39. и 55. босанског
закона.
15.
Нпр. француски модел партиципације радника y управљању y друштвима капитала je y
непрекидним ивовацијама. В. нпр. Loi п. 94.-640. du 25 juillet 1994. relative a l'amélioration
de la participation des salariés dans l’entreprise, kao i Décret n. 95.-237. du 2 mars 1995. pris
14.

pour des articles 5 et 6 de la loi n. 99.-640.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Чл. 83. c t . 1. и 4.
O целисходности учешћа запослених y управном одбору в. детаљније Павић М., Системи
управе акционарског друштва, Правни живот, Београд, бр. 10/1997, том II, стр. 911 и д.
Детаљније Арсић 3., Избор, мандат и опозив члана управног одбора акционарског
друштва, Правни живот, Београд, бр. 11/1998, том III, стр. 221 и д.
Француски закон бр. 66. - 537. предвиђа да једно физичко лице не може бити члан
истовремено y више од осам управних одбора акционарских друштава (чл. 92. ст. 1.), a
исто ограничење ce примењује и на чланове ладзорног одбора (чл. 136. ст. 1). Такође,
нико не може обављати истовремено више од два мандата председника управног одбора
(Conseil d'administration) акционарског друштва, a ово ограничење ce пружа и на чланове
управе (Directoire) и генералног директора акционарског друштва (чл. 127. ст. 1.).
Хрватски Закон о трговачким друштвима ову врсту ограничења поставља само за
чланове надзорног одбора (истовремено чланство y десет одбора, чл. 255. ст.2. т. 2.).
Чл. 70. ст. 1. и 4.
Швајцарски закон одређује да већина чланова управног одбора акциоварског друштва
мора имати швајцарско држављанство и домицил y Швајцарској (чл. 708. ст. 1.). Када само
једно лице управља друштвом, оно мора бити швајцарски држављанин и имати домицил y
Швајцарској (чл. 708. ст. 3.).

одредбе ограничење аутоматски утврђује закон. Пример ce може пронаћн y француском праву, y односу на акционарска друштва, a везан je за одређивање максималне старости чланова управе. У овом случају жеља законодавца je да ce избегне
сувнше велика геронтократија2232425-*. Н аш закон нема овакву врсту одредбе, шгга поставља неке друге добне границе.
Наведена серија могућих законских услова y односу на структуру чланова
управе представља само костур на који ће затим статутп, односно оснпвачкн акти
надограднтп елементе који показују блнже усмерење на личност. Статути, односно оснпвачкн акти имају могућност да предвцце да само лица која имају тачно
одређене способности, квалификације и сл. имају приступ на неку од управљачких
функција (нпр. поседовање дипломе, професионално искуство, држављанство и
сл.), под условом да овакве одредбе не установљавају расне, полне, религиозне и
друте дискриминације.
Када je реч о нашем закону није тешко закључвгги да je намера законодавца
била да постави шштшална законска ограничења y погледу структуре чланова
управе, Ч1ше je аутоматски питање законске контроле лица свео на најмању могућу меру. Наравно, на статутима je онда да евентуално поставе одређене услове.

Контрола личности чланова, односно акционара приликом вршења
права друштава
Елемент intuilu personae y друиггвима кашггала, y којпма бп по природн стварн требао да изостане, стекао je ппак већ одавно2^ право грађанства пршшком
вршења права друшгава п)тем могућносту уношења y статуге одговарајућпх клаузула.
Прпродно je да преносом удела, односно акцпја једно трговачко друштво рпзпкује да претрпи одређене промене. Могу ce појавити нес)тласице између новпх
партнера, може доћи до промене већине по капнталу итд. што може да пропзведе
значајне последице за будућност друштва. Према томе, нпје тешко разумети што
већ постојећи члановп осећај)г потребу да пзаберу новодошле, нспитају њихову
лпчност, њпхове мотивацпје, пре него што их прпхвате y друштво. У прпнципу,
оваква контрола требала бп да ce догодп само y друштвпма лдца с обзпром на њихов карактер intuilu personae. У друиггвпма кашггала, напротшз, кашггал je значај22.
23.

Pascual. ор. cit., стр. 304.
Закон о предузећима, чл. 66.; чл. 2382. италијанског Грађанског законика; чл. 239. ст. 2.
хрватског Закона о трговачким друштвима.
24.
Уколико y статутима акционарских друштава није предвиђена добна граница, закон бр.
66. - 537. утврђује да она не може прелазити шездесет пет година за председника управног
одбора (Conseil d ’administration), гевералног директора и чланове управе (Directoire) (чл.
110.-1., 115.-1. и 120.-1.), a две трећине чланова управног и надзорног одбора морају имати
мање од седамдесет година (чл.90.-1. и 129.-1.).
25. Нпр. y Француској још од 1878. године.

нији од личности оног који га доноси и пренос удела, односно акција би требао бити, теоријски, слободан. Лпце које жели да постане нпр. акционар једног акционарског друштва требало би да може то остварити a да нема потребу да тражи
сагласност постојећих акционара. Међутим, овде ce појављује парадокс. Законодавци дају могућност члановима, односно акдионарима да врше контролу личностн, уводећп на тај начин елемент intuitu personae и y друштва кагаггала. Ова контрола може бптп предвиђена y статутима или споразумима ван статута. Исто тако,
надзор може бити над уласцима нових лпца y друштво, али и над изласцима из
друпггва. Оваквим уређивањем односа y друштву доминира идеја да , да би ce постало члан шш акцнонар једног друштва, лице мора да поседује одређене квалитете.
Најпре, чланови друпггва, односно акционари могу захтевати да врше надзор
над уласцима нових лица y друиггво. Овде треба направити разлнку између друштва с ограннченом одговорноошћу и акцпонарског друиггва јер je гштање уласка
новпх чланова темељна разлика између ова два т ш а друштва.
Режим преношења удела на треће лпце y друштвима с ограниченом одговорношћу y упоредном праву je различнто решен. Прпнцпп слободног преноса удела
на треће лице прихваћен je нпр. y немачком и аустријском праву26278), као п хрватском2,) и руском праву2'Ч Ипак, уговором о оснивању овај пренос ce може условигп давањем сагласностн друштва. Затвореној природи овог друштва приблнжавај)' ce решења прпхваћена нпр. y швајцарском и фравцуском праву, према којима
ce за пренос удела захтева сагласност већине чланова који представљају већину
кашггала29301 Ово су пмперативне одредбе и >товори о оснивању не могу ослободнти од давања сагласности за пренос удела на трећа лица иод предвиђенпм условима. Изван овог круга отвара ce могућност да ce y уговоре о оснивању уврсте одредбе које још вшпе појачавају законске услове преношења удела, тако да ce може
доспетп до "апсолучног затварања друштва”, претварања )' друиггво које je попримпло пзразпто персоналне карактерпстике10^. Када je реч о нашем праву, Закон
ce опредељује за слободан пренос удела само међу члановима-друштва, a y поглед)г преноса удела на трећа лица за режим права прече куповнне, о којем ће бити
внше речп y наставку рада.
Код акционарских друпггава je право уношења y статуте одредаба које уређују
режнм преношења акдпја отаорило широко врата могућности да “акционарско
друпггво постане, дакле, једно затворено друштво чије црте ce чудновато приближавају цртама једног друштва с огранпченом одговорношћу”31К Проблем клаузу26.
27.
28.
29.

30.

Васиљевић, оп. цит., стр. 314.
Чл. 412. ст. 1. Закона о трговачким друштвима.
Чл. 93. ст. 2. Грађанског законока.
Швајцарски Закон о облигацијама захтева сагласност три четвртине чланова који представљају три четвртине капитала друштва (чл. 791. ст. 2.). Према одредбама француског
закона бр. 66 - 537, за пренос удела на трећа лица мора постојати сагласност већине
чланова који представљају најмање три четвртине капитала друштва (чл.45. ст. 1.).
Pascual, ор. cit., стр. 309.

ла које ограничавају слободу преноса акдија, што представља y потпуности напад
на пришџш слободе преносивости акција, може ce разматратн само y оквиру онога
што захтевају законодавци y тој области, тј. y оквиру могућности уврштавања y
статуте друштва, a под одређеним условима, клаузуле о сагласности, клаузуле о
праву прече куповине или клаузуле која представља комбинаццју претходне две,
клаузуле о привременој неотуђивостц. У упоредном праву ce y овом погледу срећу
различита решења.
Пренос акција ce може статутом условити давањем сагласности управе (клаузула о сагласности) и то je y упоредном праву широко усвојено решење.Уводећи
inluiiu peisonae y акционарска друпггва, клаузула о сагласности има за циљ да ce
избегае улазак y друштво непожељних лпца, што допушга, између осталог, да ce
сачула нпр. надпонални или породпчни карактер једног друштза. Ако ce одбрана
од уласка y друпггво непожељних трећпх лица може добро разумети код дрЈиггва
лнца, она je мање разумљива код акционарског друтптва. Али, како y праксп акцпонарска друшгва прибегавају све више уврнггавању y статуте одредбе о сагласностп, то je све чешћа појава акднонарског друиггва као затвореног друиггва, друштва са значајно израженим елементом intutitu personaeа2\ Стога je јасно да домен
прнмене ове клаузуле мора бнтиограничен.
Најпре, клаузула о сагласности не може функцпонисати y свпм акционарскнм
друштвнма, шггп y односу на све врсте акдпја. Она може деловатп код преноса акццја на име y друштвима чије ce акције не котирају на берзп. Прп томе није од значаја да ли ce ради о друиггвпма са јавним уписом акција илн не, мада ce по прнроди
ствари чешће nojaurbyje код акционарсклх друштава без јавног )-ппса акцнја^-3'*. У
нашем праву одредба о сагласности примењује ce и на привремене акције.^
Има лп ограшгчења y односу на врсте операција y којима бн акцпонарн имали
могућност да воде рачЈла о особинама лнца путем одредбе о сагласностп? Ово je
шггање које најчешће постаатва доктрина u зак^чу/је да кла\з) ла о сагласностн
може )• пришџш}' игратн ) лог}' средства контроле лпчности y ма којој операцији
која проузрокује пренос акцпја: продаја, поклон, размена, фузија, подела, изузев у
случају СЈлротаог законског решењаЈ5ч
Затим, друштво које жели да контролише улазак новпх лпца путем клаузуле
о сагласностп мора да поштује одређене услове којн ce односе на форму. Одредба
о сагласности мора да буде уврштена y статут. Дакле, не може наћи места y посебном уговору (када стазут предвиђа могућност закључпвања посебних ^товора) ’6!
Такође, )гколико ce давање сагласности о преносу акцпја жели подврћи посебнпм
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Moury J., Des clauses restrictives de la libre négociabilité des actions. Revue trimestrielle de droit
commercial et de droit économique (RTD), n. 2., 1989, стр. 188.
Ibid.
Васиљевић, op. cit., стр. 224.
Чл. 233. ст. 2. Закона o предузећима.
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условима, онда ce то прецизније уређује y оквиру ове статутарне одредбе. Нир.
статутом ce може одредити да о давању сагласностн одлучује управа, али да ce то
можеповеритн и надзорномодбору илп скушитини друнггва
илн нпр.,y статуту
ce могу одредитв разлози због koj'ilx ce може одбити давање сагласности за пренос
акцијаЈ8\
Ако ce пружа могућност акцдонарима да воде рачуна о особинама лица које
желп да стекне акције y њиховом друштву, то не значи да ова мера мора да ce односп на сва лпца. Так нпр. y француском праву давање сагласности не може функционисатн протпв било ког лица: клаузуле о сагласностн ce не могу дримендтн y
случају наслеђивања, ликвндадије заједнпце добара судружника, длд преноса, било на супружника, било на претке, бпло на потомке, 6imo на акционара истог
друптгва . Насупрот томе, y нашем или нпр. швајцарском праву нема ове врсте
ограничења3738940^.
Друга клаузула која заслужује пажњу као облик ограничења преноса акција je
клаузула о праву прече куповдне. Док клаузула о сагласности има за цдљ једдно да
спречд улазак y друпггво лида које je оцењено као непожељно, дотле одредба о
праву прече куповдне има за цнљ контролу вршења власти y друштву.
Клаузула о праву прече к)довдне обавезује члана који жели да устуди своје
акцпје илп уделе на неког трећег да их претходно понудн осталим акциоиарима,
односно члановима шш друпггву, y складу са статутом. Ови располажу, y предвиђеном року, прпорптетним правом куповине акција, односно удела.
Као што je већ наглашено, клаузула о праву прече куповине нема псти циљ
као одредба о сагласности. Одредба о праву прече куповше представља средство
за акционаре бпло да увећају своје учешће y друштву, бпло да ce одржи начин деобе капптала између акционара (постојећа равнотежа између rpyoïa акционара) онда када ce један од чланова груте жели повући. Воља само једног члана групе може бити довољна да паралише пренос који je намеравао да остварц отуђивалац.
Све y свему, ефикасније je средство ограничења слободе преноса акдија, односно
удела од клаузуле о сагласносш.
Ова одредба мора бити примењена под одређеним условима. Најпре, рок за
обављање прече куповине треба бити разуман, y супротаом би паралисао пренос
акција, односно удела. Затим, отуђивалац удела односно акција мора бити сигуран
да ће добшл правичну цену. Најзад, једнакост између чланова групе мора бити
пошгована.
Како je клаузула о праву прече куповине рестриктавније средство ограничења слободе преноса акдмја, односно удела од клаузуле о сагласности, то je y доктрини бпла предмет великих оспоравања. Правна наука je отворила низ спорних
37.
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Нпр. чл. 227. ст. 2. хрватског Закона о трговачким друштвима.
Нпр. чл. 685 б швајцарског Закона о облигацијама.
Чл. 274. ст. 1. закона бр. 66 - 537; Pascual, ор. cit., стр. 311 - 312.
Чл. 233. ст. 1. Закона о предузећима; чл. 685 a швајцарског Закона о облигацијама;
слично и чл. 227. ст. 2. хрватског Закона о трговачким друштвима.

питања о карактеру ове клаузуле, као што су нпр.: да ли je клаузула о праву прече
куповине прерушена клаузула о сагласности, да ли она прелази границу коју je законодавац намеравао допустпти предвиђајући могућност контроле личноста, y којим ситуацијама акционар остаје заробљеник својих акција птд.41^ У упоредном
праву ово није опште прихваћено средство ограничења преносивости акција42ч
Интересантно je да наш закон могућност ограничења преноса акција поставља алтернатнвно: пренос акција статутом ce може условити сагласношћу управе
или правом прече кзчовпне4'3^ Ако ce оставн по странп чињеница да су ове две
клаузуле хетерогене, чнје алтернатпвно уврштавање y статуте отвара шггање њиховог међусобног односа, очигледна je намера законодавца да интерес акционара y
погледу контроле личности реши на игго шнрој уговорној основи. У вези са пптањем уговорне слободе занимљивим ce чш н податак да je y Француској нпр., y чијем праву нпје дредвиђена клаузула о праву прече куповине, y праксп све већп број
акдионарских друштава која ce одлучују за ово средство ограшгчења преноса акција. Иако y француској доктрини нема сагласности о ваљаности п домашају ове
клаузуле, уврштене y статуте или ванстатутарне споразуме, судска пракса нде све
више y правцу њеног признавања44^. Овоме треба додати да ce y нашем праву код
друштва с ограниченом одговорношћу пренос удела на треће лице може остварцти управо режпмом права прече куповше осталпх чланова друпггва, односно
друштва, y складу са статушм4'Ч
И коначно, акционарп могу имати интереса да врше надзор п над изласцпма
нз дрЈТптва. Контрола излазака из друштва почпва такође на проценн квалитета
лпчности. У том случају одређене клаузуле ннтервенлшу y правцу ограничења излазака. Ради ce о тзв. клаузулама о неотуђпвостн или искључења преноса акцпја.
Циљ ових клаузула je да ce установи језгро сталних акцпонара, што може бптп од
посебног значаја када ce друштво упусти y велпке инвестације. Пошто представља
снажан атак на слободу преноса акција на пме, клаузуле о неотуђивости су ваљане
само под условом да буду временски ограничене п да нх оправдава некн озбпљан
друштвени нли законски пнтерес. Упоредно право познаје разне врсте клаузула о
неотуђивостп, a најплустративнијп прпмер постоји y франпуском праву од 1994.
године, када je установљ>ен посебан облик акционарског дрЈИггва - la société par
actions simplifiées (SAS). Код овог тппа др)тптва акцпонарц имају могућност да статутима предвцце неотуђнвост свих акција пли само одређених, за перпод којп не
прелази десет година46).
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Детаљније Moury, ор. cit.. стр. 191 и д.
Међу законима које смо консултовали y овом раду ову клаузулу не предвиђају француско.
швајцарско, италијанско, хрватско право.
Чл. 233. ст. 1.
Pascual, ор. cit., стр. 312.
Чл. 349.
Чл. 262. - 14. закона бр. 66 - 537.

Постоје снтуације y којима ce интерес поједннца сукобљава са интересом
друштва. Понекад je појединац тај који представља претњу за дрзиггво, a некад je
индивидуа угрожена од стране друштва. Проналажење стварне равнотеже између
интереса појединца и интереса др)тптва je, разуме ce, оптимално решење. Изналажење тог оптималног решења доводи до питања уговорне слободе. A онда када je
уговорној слободп дато довољно места појављују ce решења која су одраз прилагођавања потребама чланова др)’штва, односно акционара. Ta прилагођавања потребама чланова могу да буду различита. Једно од њих je могућност увођења (a y
друпггвнма лица, напротив, лимитпрања) елемента inluitu personae. Наш Закон о
предузећпма, на линији савремених захтева за флексибнлношћу трговинског права, отвара шпроко мог}'ћност да ce на уговорној основи решава о присутности in—
tuitu personae y друштвима капитала.

Мр Драган Вујисић,
исистент ПравноГ факултета y Приштини

Специфичности правног статуса директора y Закону о
предузећима
Органи предузећа према Закону о предузећима1) (у даљем тексту: ЗО П ) су
скупштнна, као орган власшжа; унравни одбор, као орган управљања; директор,
као орган пословсфења и надзорни одбор, као орган надзора.2-*То, међупш, не
значи да je структура органа предузећа униформна, односно да су сви ови органи y
сваком предузећу истовремено н обавезнн. Структура органа предузећа завнсп,
пре свега, од облика предузећа. Различито je стрЈтоуирање органа предузећа ш а
друиггва лица п предузећа тш а др)иггва кашггала. Даље, и међу поједпшш облицима друпггава капитала различито je или може битп различито структуцрање органа y зависности од броја запослених, броја чланова друштва (да ли једночлано
или впшечлано) н др.
Обавезни органп акцнонарског друиггва које ce оснцва симултано су скупштпна и директор. Обавезнп органи акцпонарског друштва које ce оснива сукцеспвно су скупштина, управни одбор и днректор.'^
Органи друштва с ограниченом одговорношћ)’су дпректор, управни п надзорни одбор y случајевима пропнсаним законом, и скЈчпптина - ако je то предвпђено
Јтовором о оснивању.''11234
1.
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Сл. лист СРЈ. бр. 29/96.
Види, Закон о предузећима, чл. 60. ст. 1.
Види, Закон о предузећима. чл. 24S. ст. 1 и 2.
Види, Закон о предузећима, чл. 365.

У друштву капитала (акционарско друштво и друштво с ограниченом одговорношћу) које има више од 100 запослених бирају ce управнн и надзорни одбор. У
повезаним друнггвпма - предузећима може ce образовати надзорни одбор само на
нивоу матичног друштва y складу са одредбама ЗО П-а и стадута матичног и зависног друштва.У
Статугом друцггва капитала може ce утврдити да ce y друштву образује и извршни одбор директора, као помоћнп и извршни орган директора. ■)
Послове скушптнне н директора y једночланом друиггв}' капитала обавља
власник, ако одлуком није друкмије одређено.7) У друштву y коме je једини власнпк (члан) друиггва иравно лице, функцију скушлтине и управног одбора врши,
по правилу, управни одбор осннвача, a функцију надзорног одбора вршн надзорни
одбор оснивача.
Оргаш! друштвеног предузећа су скушптина, управни одбор, надзорни одбор
п дпректор. Скупштина (у друштвеном предузећу са мање од 50 запослених њену
функдију врше свп запослени) и директор обавезнп су органи друиггвеног предузећа. Управнп и надзорнн одбор обавезни су органи ако предузеће има вшпе од 50
запосленпх.8'1У друштвеном иредузећу може ce образовати изврпши одбор директора.
Органи јавног предузећа према ЗОП-у су управнп одбор, надзорни одбор и
директор.9-5
Структура органа друштава лдца (ортачко друпггво и командитно друпггво)
тј. вршење функција власника, упракгвања, надзора и пословођења (пословодна
фЈЛПсдија) условљена je управном природом ових облика привредних друштава,
односно пре свега, бројем чланова друштва, њиховим међусобним односом, односом чланова друштва и друштва и односом чланова друштва према трећим лпцима. У ортачком, односно командшном друиггву, теорпјски посматрано, могућс je
постојање свпх или неких (појединпх) органа као код друиггва капитала (нарочито, код дрЈиггва с огранпченом одговорношћ}). Уколпко ce они не образују (директор je, цначе, обавезан орган) начпн вршења фзтнкција скупштше, управног и
надзорног одбора утврђује ce уговором о осн1шањ}г ортачког, однсх;но командитног flp}nrrBa.l0) Најчешће, фуккцију скупшпше, и надзорног одбора врше свн члановп ортачког друиггва, односно комплементари код командитног друштва, a
ФјђкцлЈ}' пословођења (пословодство и заступство) и функцију уиравног одбора
један, неколицпна или сви орггади, односно комплементари.
Као што вндимо, дпректор je обавезан орган y свим облицима предузећа.5678910
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Види, Закон о предузећима, чл. 65.
Види, Закон о предузећима, чл. 60. ст. 5; 267; 397; 402.
Види, Закон о предузећима, чл. 248. ст. 3.
Види, Закон о предузећима, чл. 393. ст. 1.
Види, Закон о предузећима, чл. 402.
Види, Закон о предузећима, чл. 107. ст. 3 и 169.

Правни статус директора предузећа карактерише ce високим степеном униформности. Ово ce нарочито односи на положај директора y друштвима капитала,
друиггвеном п јавном предузећу. Резултат je интенције законодавца да статусна и
ф)Ћкцонална позиција органа буде компатибилна правилима и потребама тржишне економије, a не да буде условљена својинским облпцима капитала. Високи степен униформности јасно не значп и униформност y апсолутном смислу. Одређене
специфнчностп постојеи то како y оквиру истог облика предузећа тако и y различитим облнцима предузећа. У оквиру истог облпка предрзећа условљене су, пре
свега, структуром органа предузећа (нарочито, постојањем Јиравног одбора), a
код друштава капитала и бројем чланова друшгва (да лп je y пнтању вшпечлано
пли једночлано друиггво). Код разлпчитих облика предузећа одређене спецнфичностп условљене су код дрзиггвеног тзедузећа категорпјом неименованих власника. Код друштава лица специфичностп су условљене посебним статусом чланова
друиггва (правима, обавезама, одговорношћу, међусобним односом према друштв}'). Тако, y др}тптвпма капитала, друиггвеном предузећу п јавном предузећу пословодн}’ функцпју обакжа једно лице пнокосно. У друштвима лпца, пак, ф)тжцпј)'
директора могугда обављају сви, неколицхша илп један члан друштва којп неограничено солццарно одговара(ју) за обавезе друиггва (ортак код ортачког друпггва,
односно комплементар код командптаог др}тптва, не п командлтор). Уколико je
впше лица овлашћено за обављање пословодне функције онп мог}- да поступају
самостално (појединачно, инокосно) илл само заједно (колективно) заједно (колектпвно), y завпсностн од решења које je предвпђено уговором о оснпвању (законска претпоставка je да поступају поједпначно).

1. И збор директора
Избор директора je матерпја која садржи шггања која ce односе на уређивање
нпза детаља материјалноправне ц процесноправне прцроде: надлежност за пзбор,
одређивање услова за избор, поступак нзбора, мандат и др.
а) Надлежносг за избор. Надлежност за нзбор дпректора преду зећа зависн од
облика предузећа и структуре органа y предузећу.
У друштвима капитала, друштвеном и јавном предузећу дпректора бпра
управни одбор.11^ Одлуку о избору дпректора управнп одбор доносп y поступку
предвиђеном за рад и одлучивање управног одбора (кворум, већпна за одлучлвање п др.).
Од правила да управни одбор бпра (поставља) директора постоје цзузецп
условљенп структуром органа нли определењем осшшачког акта (код јавног пред}зећа).
11.

Види. Закон о предузећима. чл. 62. т. 7; 396. ст. 1.

Тако, y акционарском друштву које ce оснива без упућивања јавног позива за
уппс и уплату акцнја и друштву с ограниченом одговорношћу када y структури органа нема управног одбора, дпректора бира орган (субјект) одређен оснивачким
актом, односно статутом.1213)То ће, по правилу, бпти скупштина.
У друштву с огранпченом одговорношћу када y структурп органа нема ни
управног одбора ни скупштине, директор, ce бнра y поступку спровођења функцпје управљања како je она регулисана уговором о оснивању, односно статутом
(оснивачи, управнп одбор оснивача).
У једночланом друиггву капптала послове скупштине и директора обавља
власнпк друштва. ако одпуком о оснивању није друкчнје одређено. То значи, ако y
функцнји дпректора нпје власник друштва, за избор директора биће надлежан
управнп одбор, ако постојп y друштву. Управни одбор je, сходно члану 65. ст. 1.
ЗО П обавезан орган и y једночланом акционарском дрЈтптву и друштву с ограниченом одговорношћу када има више од 100 запосленнх или када нма до 100 запосленпх ако je његово образовање предвнђено одлуком о оснпвању друштва. У случају да управног одбора нема y структ}ри органа, пзбор (постављање) дцректора y
надлежности je власника друпггва. Када je правно лице оснивач једночланог друштва капптала функцију скупштине п управног одбора врпш, најчешће, управни одбор оснивача. *Тада, ће он бити надлежан за избор дпректора.
У дрз_штвеном предззећу уколико y структури органа нема управног одбора,
дпректора бира скупштина,14^ односно свп запослени који врше ф)тжцпју скупштпне )' друиггвеном предузећу с мање од 50 запослених.15)
У јавном предузећу директора бира управнн одбор, ако осниважким астом
нпје друкчпје одређено.16)
У ортачком друиггву носиодн функцпје днректора (пословсфе) постављају ce
(одређују ce) уговором о осннвању друштва или, ређе, посебном одлуком чланова
12.
13.
14.
15.
16.

Види, Закон о предузећима, чл. 65. ст. 3.
М. Васиљевић, Коментар Закона о предузећима. Београд, 1996, стр. 236.
Види. Закон о предузећлма, чл. 396. ст. 2.
Види, Закон о предузећима, чл. 394. ст. 6.
Види, Закон о предузећима, чл. 402. ст. 3.
Према Закону о јавним предузећима Р. Србије (Сл. гласник Р. Србије, бр. 6/90.), директора
именује управни одбор уз сагласност оснивача. Када je држава оснивач јавног предузећа-друштва директора именује државни орган одређен актом о оснивању (чл. 20. ст. 1. и
2.). Према Закону о системима веза (Сл. гласник Р. Србије, бр. 38/91) генералног директора Предузећа ПТТ именује Влада Републике Србије, a ако ce Предузеће ПТТ организује као јавно мешовито, генералног директора именује управни одбор уз сагласност
Владе Републике Србије (чл. 21. ст. 1. и 3.). Исто и према Закону о железници (Сл. гласник
Р. Србије, бр. 38/91. чл. 20. ст. 3. и 4.), Законом о оснивању јавног предузећа за истраживање, производњу, прераду и промет нафте и природног гаса (НИС) утврђено je да генералног директора НИС-а именује Народна скупштина PC, на предлог Владе PC.
Организовањем НИС-а као предузећа y мешовитој својини генералног директора именује
управни одбор уз сагласност владе PC (чл. 9.).

друштва y складу са утовором о осннвању друштва. Посебном одлуком пословође
(директори) постављају ce, нарочпто, када пословодну функцију не врше свн чланови друштва, као и y случају промене лица овлашћених за њено вршење (услед
одузпмања пословодства и заступања, отказа пословодства и заступања).
У командитном друштву важи речено код ортачког друпггва,1718), с тим што су
y позицијп чланова ортачког друштва комплемантари (управљање и пословођење), па je, према томе, п посебна одлука о избору пословођа y надлежности комнлементара. '
б) Услови за избор. Под условима за избор директора предузећа подразумевају ce својсгва лица ц околностп које дозвољавају да ce једно лпце пзабере на
функцију директора.
Посебни позшТшвни услови одређују ce (ннје обавезна) статутом предузећа.
Најчешће ce односе на стручну спрему, радно искуство, организаторске способностп, подношење програма рада п развоја предузећа, познавање страног језика, поседовање гаранцијскнх акција и сл.1920^
Негатпвнп услови (сметње, забране, дисквалификационе норме) представљају разлоге због којпх одређено лпце не може битп изабрано за дпректора. Директно: дпректор предузећа не може бпти лице осуђено за кривпчна дела против прнвреде и службене дјжности за која су настушше правне последнце осуде, док те
последице трају (искључење избора).*'0^ Правну сметњу за пзбор директора представља п судска оддука којом je пзречена забрана вршења дужности директора за
време док та забрана траје. Забрана вршења функдије директора може битп изречена y поступку по основу казнене одговорностп. Индпректно: (а) ЗО П искључује
чланство дпректора н његовпх сродника до трећег степена сродства y надзорнп
17.
18.
19.

20.

Види, Закон о предузећима, чл. 169.
Види, Закон о предузећима, чл. 172.
У друштвима капитала која y структури капитала имају приватни капитал, избор директора може ce статутом условити поседовањем тзв. гаранцијских акција, односно улога.
Тако, нпр. y акционарском друштву, начелно, за директора може бити изабрано лице из
реда акционара друштва, чланова органа друштва, запослешк y друштву или лице изван
друштва. Дакле, нема законске обавезе да директор буде акционар друштва. Међутим,
статутом ce може предвидети као обавеза да директор поседује одређени број акција
друштва и да их депонује y друштву док му траје својство директора (Види. Закон о предузећима, чл. 228. ст. 4.). Овај услов може бити одређен као претходни (поседовање акција
пре доношења одлуке о избору, што фактички значи да ce директор бира из реда акционара друштва) или накнадни (прибавл>ање акције након доношења одлуке о избору). У
случају да изабрано лице за директора није акционар друштва или je акцлонар са недовољним бројем акција, дужан је да прибави предвиђени. односно потребни број акција, да
уплати или откупи акције. Статутом треба одредити рок. њиховог прибављања. Он, тада,мора да потврди y предвиђеном року да je квалификовани број акција уписав и уплаћен. У
супротном. престала би му фувкција директора. Циљ овакве статутарне одређености je
давање гаранције за успешније обављање пословодне фувкције. Ове акције су непреносиве за време трајање функције директора.
Види, Закон о предузећима, чл. 66.

одбор предузећа и повезаних предузећа (искључењу чланства y надзорном одбору),21); (б) y повезаним предузећима, директор матичног предузећа не може битн
дпректор завпсног предузећа, a днректор зависног предузећа - директор матичног
предузећа (неспојивост функција) ,22-; (ц) y повезаним предузећнма директор матичног предузећа не може бпти председник уиравног одбора зависног предузећа, a
дпректор зависног предузећа - председник управног одбора матичног предузећа
(неспојпвост функдија);23!; (д) ЗО П , такође, искључује двојност функција дпректора п иредседника управног одбора y друиггвеном предузећу, јавном предузећу, с
већинским др)'Пггвеним и државним капнталом и акцпонарском друпггву с јавним
уписом акција;24) (е) представник друштвеног капитала y скупштини предузећа не
може битп директор предузећа (неспојивост функција);25-* (ф) члан ортачког
друштва, комплементар командитног друнггва, члан друштва са ограниченом одговорношћу и члан управе, надзорног одбора п пзвршног одбора директора друштва с огранпченом одговорношћу, акционарског друштва и дрЈтлтвеног и јавног
предузећа не могу имати то својство, шггп бити запослени, односно прокуристи y
било ком другом предузећу, односно другом правном лицу исте или сродне делатности шш делатности која бп могла битп конкурентна, нитн предузетници који
обављају ту делатност (клаузула конкуренције).26-*ЈТице y забрањеном својству
могло бн битн изабрано за директора, односно вршпти пословодну функцију под
условом да ce одрекне (оставка), односно да му избором за директора престане забрањено својство. Разлозп који искључују избор лида за днректора предузећа могу бпти предвиђенп п оснивачким актом, односно статутом предузећа, нпр. основано разрешење са функције директора пре истека мандата y бнло ком предузећ}-,
претходно вршење пословодне функције y предузећу које je престало због стечаја
за чпје je проузроковање п оно одговорно, чланство y органима друтих неконкурентних предузећа п сл.
ц) Начин избора. Начпн пзбора директора предузећа завпси од радно-правног
статуса директора.
Према Закону о радним односима Р. Србије, директор заснива раднп однос на
основу одлуке о избору, уговором о раду којм закључује орган који га бира, односно поставља и дирсктор .27'1 Правпло по којем директор обавља своје послове са
статусом запосленог има и своје изузетке. Првп ce односи на директоре (пословође) y друпгпшма лица. Други, на директора y једночланом друпггву кашггала. У
ортачком и командптном друнггву функција днректора je статусно везана за чла21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Види, Закон о
Види, Закон о
Види, Закон о
Види, Заков о
Види. Закон о
Види, Закон о
Види, Закон о

предузећима, чл. 67.
предузећима, чл. 68. ст. 1.
предузећима, чл. 68. ст. 2.
предузећима, чл. 60. ст. 4.
предузећи.ма, чл. 68. ст. 3.
предузећима, чл. 92.
радним одвосима Р. Србије, чл. 12.

нове друиггва тако да ортаци, односно комплементари не морају бити истовремено и запослени y друиггву. Исго je и код једночланог друштва капитала, када функцију директора обавља власнпк друштва којн je фнзичко лице. У вези поменутих
изузетшка поставља ce, као ново, питање радно правног статуса директора без заснованог радног односа. У правној литератури истакнуго je становиигге да y том
случају директор обавља пословодну функцију као предузетник тј. као лице које
самостално обавља одређену привредну делатност.28)
Одредбе о начину избора директора изостављене су из ЗОП-а. Стога ce, по
правилу, примењује ошпти режим заснивања радног односа који je уређен савезнпм и републичким законима из области радних односа. Поступак заснивања радног односа, односно избора директора претпоставља јавно оглашавање потребе
предузећа да заснује радни однос са директором.
Од пзбора директора путем јавног оглашавања постоје одређени изузетци.
Тако без јавног оглашавања могуће je заснпвање радног односа, односно избор директора путем преузимања (чл. 14. ст. 1. т. 3.). Исго тако и када ce дцректор бира
пз реда запослених y предузећу.29) Тада надлежнп орган само доносп одлуку о поставл>ењу. Одлуци о постављењу може да претходп интерни оглас, да би ce јавнлп
свн запослени замнтересовани за обављање функцпје дирекгора (нсго и код репзбора).
Посебан режим пзбора директора постојн код друштава лица и једночланог
друиггва капитала y коме функцију директора врпш власнпк друшгва којп je фцзичко лице. Дпректор ce непосредно одређује оснивачким актом, односно посебном одлуком на основу оснивачког акта, тако да ce не примењује речено о заснпвању радног односа, односно избору директора y поступку јавног оглашавања (п
његови нзузеци) специфпцирано за нзбор дирекгора н вшпечланпм друпггвпма кашггала и друиггвеном предузећу (и јавном предузећу када je избор директора у
искљ)чоавој надлежностп управног одбора).'’0^
д) Мандат. Директор предузећа бнра ce на време одређено оснивачкпм актом,
односно статутом које не може бита дуже од пет године (мандат), уз могућност
поновног избора (реизбор)."'’1' По истеку мавдата исто лпде може бптп поново бпрано за директора тог предузећа без ограннчења броја мандата (реизборност).
28.

Детаљније, 3. Ивошевнћ-М. Ивошевић, Пословодни и радноправни статус директора предузећа и његова радноправна овлашћења, Право и привреда, Београд, бр. 5-8/98, стр.
703-704.
29. Исти режим требало би да важи и за чланове друштва кашггала и чланове органа предузећа.
30. О начшзу избора директора предузећа, види, 3. Ивошевић, Коментар Закона о радним.
односима Србије, Београд, 1998, стр. 68-85; 3. Ивошевић-М. Ивошевић, Пословодни и радноправни статус директора предузећа и његова радноправна овлашћења... стр. 705-706: П.
Јовановић, Радни однос и овлашћења директора y радном законодавству. Право и привреда, Београд, бр. 5-8/98, стр. 722-723.
31. Види, Закон о предузећима, чл. 69.

Поновни избор истог лица на функцију директора може ce вршити неограничено
нуга, али увек, након истека нретходног мандата и по прописаном поступку за избор.
Правпла о мандату директора односе ce на директора друиггва кашггала,
друштвеног и јавног предузећа. Не и на директора друштва лица н једночланог
друштва капптала y коме функцију днректора вриш власник друштва који je физичко лице.
е) Вршилац дужности директора. Једна од специфичности y законској регулатпвп друшгвеног предузећа y односу на остале облике предузећа састоји ce y изричитој предвиђености институпш вршиоца дужности днректора. Наиме, y друштвеном предузећу y случају да није изабран директор управнн одбор, односно скуппгиша ако управни одбор није образован, поставља вршиоца дужности директора
с правпма, дужностнма н одговорностима дпректора на период који не може битп
дужи од годину данаЗ2-*У друпггвима кашггала ЗО П не предвиђа изричнто инстштут вршпоца дужности директора. Међутпм, како je и y овпм облицпма предузећа Moiyta ситуација да директор не буде благовремено пзабран поставља ce
питање како je репшти. Једно решење било би y статутарној предвгфености постављања врпшоца дужности дпректора, као код друштвеног предузећа. Друто, y
статугарној предвиђеностн да предузеће-друштво има заменика директора. Заменпк директора би пре свега требало битп лице из реда чланова извршног одбора
дпректора (ако je образован) или управног одбора (ако je образован) или запосленпх y предузећу (ако нема ових органа). Треће, y аналогном решењу установе ’re ceiser-a’ пз енглеског права, односно установе прхшременог администратора из
француског права. Наиме, према енглеском праву ако управни одбор не може да
доноси одлуке због поделе гласова нли ce не састаје плп не може да има кворум, a
скупштнна друпггва не може да ce састане због блокаде чланова управног одбора
који имају већину пли довољан број гласова, на захтев мањшкжих акционара, суд
има дискреционо овлашћење да именује ’receiver’, који ће привремено вршита
функдију директора и одбора, док ce не конститушпе на редован начин управни
одбор. Мпслимо да ће такво овлашћење имати и y нас суд, као изузетно овлашћење, на основу одредбе чл. 100. ст. 1. т. 7. која би требало да ce “доведе до краја” y
Закону о стечајут’-^ У француском праву, y оваквнм ситуацијама суд, руковођен
интересима предузећа (иако ce признаје да за то нема формалног основа ни y једном закону), именује привременог администратора (са функцијом посматрања
управљања п деловања органа предузећа, односно са функдијом превентивног експерта).3334^
2
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Види, Закон о предузећима, чл. 396. ст. 3.
М. Васиљевић, Коментар... стр. 257.
М. Васиљевић, Коментар... стр. 92.

2. Делокруг директора
У делокруг директора предузећа, према ЗОП-у, спада: организовање и вођење пословања предузећа, заступање предузећа, старање о законитости рада предузећа и одговорност за законнтост рада предузећа, као и обављање осталнх послова утврђених савезним законом, оснивачким актом и статугомз’' ј Уз то y делу
одредби које ce односе на акционарско друштво, друштво с ограниченом одговорношћу н друиггвено предузеће речено je да директор обавља и друге послове којп
савезним законом, статутом пли другим општим актом нису стављени y делокруг
другах органа друпггва предузећа3536-* (институт препШоставке делокруга директора) 3738>
ЗО П je основни и прпмарнн акт којим je глобално одређена структура делокруга директора предузећа (надпежност). Међутим, тај делокруг редовно je дроширен, односно операцноналпзован и посебним прописима.38)
Поред тога, полазећп од законске императпве задатак je, пре свега, статута,
алп и других ошптих аката предузећа да операционализују делокруг директора.
Они га, такође, могу п допунити другнм правима и дужностима (пословима) пословодног карактера y завпсности од органпзационе структуре предузећа, структуре кашггала, структуре органа предузећа, велпчпне предузећа, делатностн и друпгх параметара. При свему томе, надлежност директора предузећа одређена законом не може ce ограничпти статутом нли др\тпм актом, с једне стране, као нп прошприти пословпма пз надлежностп другнх органа предузећа, с друге стране.
35.
36.
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Види, Закон о предузећима, чл. 63.
Види, Закон о оредузећима, чл. 265, 378, 396. ст. 5.
М. Васиљевић, Коментар... стр. 257.
Веома индикативно je y том погледу радно законодавство. Овлашћења директора садржана су y одговарајућлм одредбама савезног и републичких закона, a посебно су систематизована y чл. 137. ст. 1. Закона о радним односима Р. Србије. Овлашћења директора су да:
доноси општи акт којим ce утврђују радна места. врста и степен стручне спреме и други
услови за рад на одређеном радном месту, врши избор између пријављених кандидата, закључује уговор о раду, закључује споразум о распоређивању запосленог, доноси решење о
распоређивању запосленог, закључује споразум о преузимању, закључује споразум о
заснивању радног односа запосленог код два или више послодаваца, утврђује потребу и
обим увсфења дежурства, доноси решење о раду дужем од пуног радног времена, доноси
решење о распореду радног времена, доноси решење о прерасподели радног времена.
доноси решење о одморима и одсуствима. доноси решење о коришћењу права на породиљско одсуство и одсуству ради посебне неге детета, покреће, води дисцшшивскн поступак. и
изриче дисцишшнске мере. доноси решење о удаљењу запоаленог, образује комисију y
вези материјалне одговорности запосленог, отказује уговор о раду, односво доноси
решење о престанку радног односа. доноси решење да запослени остане y радном односу
по испуњењу услова за пензију, закључује споразум о престанку рада пре истека отказног
рока, закључује уговор о раду ван радног односа, даје саглаеност да запослени ради до
једне трећиие пуног радног времена.

Када уопиггено говоримо о структури делокруга директора предузећа потребно je указати на још неколико момената.
Прво, статутом акционарског друпггва (исто и код друпггва с ограниченом одговорношћу п друшгвеног предузећа) може ce предвидети да управни одбор може
обављање одређених послова из свог делокруга повсрити директору.39'*
Друго, y акционарском друштву које ce оснива без упућдвања јавног позива за
уппс п уплату акцнја, друштву с ограниченом одговорношћу п друштвеном предузећу y коме нпје образован )иравни одбор, о гштањима из његовог делокруга одлучује орган одређен оснивачким актом, односно статутом.40) То би практично значнло да ce овим актима могу одређени пословп из делокруга управног одбора даШи y надлежност дпректору предузећа.
Треће, y једночланом друпггву капитала послове скушптпне (исто тако и
управног одбора, ако није образован) и директора обавља власник друштва, ако
одлуком о оснпвању није дрзжчије одређено.41)
а) Пословодство. Пословодство начелно подразумева активности и радње које дпректор предузима радн трајног вршења делатностп предузећа, y оквиру утврђене пословне поллтике п мера п смершвда за њено спровођење, донетах планова
п мера за њпхово пзвршавање, одлука субјеката управљања које ce односе на пословање, ошлтих аката предлзећа, закона и др}тнх прописа. Пословодство, глобално, об}"хвата две групе послова директора: вођење пословања и оргашзовање
пословања.
Пословодство претпоставља одређену самосталност (функционална независност) директора y стручно-пословном одлзчшвању. Таква самосталност потребна
je да бп пницијат1ша, знање и способност директора y организовању и всфењу пословања предззећа на одговарајући начин дошли до изражаја. Самосталност истовремено представља услов и израз за високо образовни и професионални ниво директора, развнјен систем одговорности за пословни успех, свест да ce без научно,
технпчкн-технолошко, концепдпјски и методолошки заснованрг вођења пословања не може успоставити и постићи ефпкасан систем и резултата пословања предузећа. Међ)тим, кажемо одређену a не апсолутну самосталност. Јер, самосталност
y пословодству не може ce схватити сама за себе, односно изван норми којима je
уређен положај директора. Директор je самосталан y вршењу функције организовања и вођења пословања, али y оквнрима утврђсним законом и другим прописима, као и општим актима (планским актпма и мерама-смернпцама за њихово
остваривање, одлукама субјеката }Л1ракл>ања које ce односе на пословање предз^зећа и др.). Чнтав систем односа y вођењу пословања заснован je на таквој концеидији. Ако ce самосталност директора не би тако схватнла водила би погрешном
закључку тј. вођење пословања било би претворено y управљање пословања.
39.
40.
41.

Види, Закон о предузећима, чл. 266. ст. 1, 378, 395. ст. 3. y вези чл. 103.
Види, Закон о предузећима, чл. 65. ст. 3.
Види, Закон о предузећима, чл. 248. ст. 3. 365. ст. 2.

Управљање пословањем није функција директора. У том смислу je и овлашћење
управног одбора да даје смернице директору за осгваривање пословне политике.42)
а1)Пословодство y друштвима лица. Право да воде послове y ортачком друштву (пословодство) имају свн чланови друштва (изузев оних којц су осуђени за
одреЈјена кривнчна дела и којима су изречене одређене иравне последлде осуде).4'1) То je правило и законска претпоставка, ако уговором о оснивању друштва
пословодство није пренесено на једног или више чланова. Тада, осталн чланови
друштва немају право за пословодство.44-) Иначе, )товором не могу бити пскључени из пословодства сви члановп друштва, тако да бп послове друштва водило само
неко треће лице (нпр. прокурпста).
У случају када свн шш више чланова ортачког друштва имају право за пословодство, вођење послова друштва уговором о оснивању може бнта органнзовано као појединачно плп колективно. Законска претпоставка jecre да je y питању
појединачно пословодство. Код појединачног пословодства свакп од чланова овлашћених за пословодство има право да послупа самостално (без прцба&г>ања
претходне, истовремене илн накнадне сагласности осталпх чланова овлашћених
за пословодство пршшком предузимања посла). Код колективног пословодства
чланови овлашћени за пословодство поступају само заједно, односно за свакл посао потребна je сагласност (цстовремена, не н )вапред дата за све послове)45' свпх
чланова друиггва овлашћенпх за пословодство.46-*У комбинацији ова два чнста нач ш а вршења пословодства, уговором о осшшању може ce предвццети и трећл, меШОВ1Ш1 облпк, нпр. да ce појединп послови пред}-зпмај>’ поједашачно, a остали колективно, плп да ce извршп расподела овлашћења y зависности од броја чланова
који су овлашћени за пословодство, сложеностн шслова др)чптва н сл.
Правпла о начину вршења пословодства, међутим, трпе одређене изузетке.
Тако код поједпначног пословодства, остали члановп друштва овлашћенп за пословодство имају право да уложе протест (не н ираво вета ),4'-1 y складу са уговором о оснивању (право противл^ења предузнмању неког конкретног посла без обзира на врсту посла, не апстрактно). Тада ce мора одустати од посла, оспм ако постојп опасност од одустанка (нпр. ако бп настала штета за др),пггво).4б48'1 Посебан
iiHciTiidûyiU, факултативног карактера, који огранпчава самосталност )' вршењ};
појепдначног пословодства јесте међусобно давање Ј^п^тстава49-1Нанме, уговором
о оснивању ортачког друштва може ce одредагтн да je члан друшгва којн je овлаш42.
43.
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Види, Закон о предузећима, чл. 62. т. 8.
М. Васиљевић. Пословно право. Београд, 1997. стр. 74.
Види, Закон о предузећима, чл. 119.
М. Стражњицку, Тумач трговачког закона. Загреб. 1939, стр. 115.
Види, Закон о предузећима, чл. 121.
М. Васиљевић, Пословно право. стр. 74.
Види, Закон о предузећима, чл. 121. ст. 1.
Види, Закон о предузећима. чл. 123.

ћен за пословодство обавезан да уважава упутства других чланова друштва овлашћених за пословодство. Од овог правила постоје два изузетка. Прво, ако члан
сматра да уп)тства нису целисходна о томе обавепггава друге чланове овлашћене
за пословодство ради доношења одлуке. Одлука би ce доноспла једногласно или
одређеном већином гласова, сагласно решсњу уговора о осннвању. До доношења
одлуке не сме да предузме намеравани посао не уважавајући уиутства. Друго, уколико постоји опасност од одлагања посла тако да друштво може претрпети штету,
члан може предузети намераванн посао одмах без обзира на примљена упутства
не обавецггавајући и/или не чекајућп на одлуку другпх чланова овлашћених за пословодство, на своју одговорност. Код колективног пословодства, изузетак од заједничког поступања постоји ако бп оно водило одуговлачењу и/нли несагласностп п тпме непредузимању посла, a постоји опасност од одлагања, односно настанка штете за друштво. Тада ce посао може предузети иако нема сагласности свих
чланова овлашћенпх за пословодство. Чланови који су ускратили своју сагласност
код колектпвног пословодства, као и чланови који су овлашћени уложили протест
против обављања одређеног посла код поједпначког пословодства, могу и тужбом
захтеватп да ce одређено дело пословодства не изврши (са могућношћу предузимања п прпвремених мерајЗ0'
Право на пословодство, по правилу, je лично чланско право. То произплази из
intuiîe peisonae прпроде друштва лица. Међутим, као и свако правнло и ово трпи
изузетке. Прво, ЗО П дозвољава да члан ортачког друштва може пренетп право
на пословодство на треће лмде ако je испуњен један од два услова (алтернативно):
ако je то предвпђено уговором о оснивању друпггва, или ако ce с тим сагласе сви
члановн друлптва.^1'*Др>ти изузетак односп ce на инстшут прокуре. Наиме, одређени послови пословодства могу ce повернтп и посебном лицу које није члан
друштва - прокуристил''2 , Прокура ce може дати сагласношћу свпх чланова ортачког друпггва овлашћених за пословодство.''1'^ Давањем прокуре не губе ce овлашћења нз пословодства?4)
Пословодство y ортачком друпггву обухвата овлашћење за обављање правних послова и друтих радњп које ce редовно врше при обављању делатности ортачког друштва. Правни послови и друге радње који прелазе овлашћења редовних
Гшслова и других радњи (изванредни пословн) могу ce обављати само уз сагласност (по правплу, претходну или пстовремену ) свих чланова друштва (и онпх који
ш су овлашћенп за пословодство), ако уговором о оснивању није утврђено већинско одлучивање?5) Према трећпм савесним лицима посао ће бнтн пуноважан и
50.
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М. Васиљевић. Коментар... стр. 137.
Види, Закон о предузећи.ма, чл. 122. ст. 1.
М. Васиљевић, Коментар... стр. 136.
Види, Закон о предузећима, чл. 126.
М. Стражњицку, нав. дело, стр. 114.
Види, Закон о предузећима, чл. 120.

ако je сагласност изостала, a санкција може бити само интерног карактера (накнада штете, престанак друштва, искључење члана, одузимање иословодства)?6)
У командптном друштву послове друштва воде компламентари. То je индиректно или директно речено y двема одредбама ЗОП-а. Индиректно, према члану
169. ст. 2. комплементари имају положај чланова ортачког друштва. Дпректно,
према члану 172. комплементар управља командитннм друштвом и води послове
друштва. Дакле, командитор не може водитп послове друштва?7' Такође, командитор ce не може ни противнти вођењу послова друштва, осим ако су y шггању послови изван делатности друштва. Уколпко поступи супротно наведеном, односно
уколпко предузме радњу из пословодства, за обавезе које проистекну из тог посла
командитор одговара као комплементар (неограничено солндарно)?8^
Међутим, како je п команднтор интереснн субјект који je унео улог y друштво,
који сноси ризик y виспни тог свог улога и који je тако зашггересован за успешно
пословање друдггва y циљу стварања добнтн и његовог учешћа y расподели добити, ЗО П предвнђа одређене инструменте заштнте пнтереса командитора. То су,
пре свега, право на обавештавање, право на пступање из друштва и право да ce
протнви вођењу послова друштва изван делатностн друпггва.
У погледу начпна вршења пословодства (појединачно, колектпвно), обима пословодства, преноса права на пословодство, међусобног давања упутстава сходно
ce примењује речено код ортачког друпггва?9)
б) Засгупање. Према ЗОП-у, предузеће застуиа днрекхор, ако није друкчије
прописано (ЗОП-ом).56578960) Дпректор je, дакле, законом овлашћен за заступање предузећа (заступник ex lege). Стога, дпректору нпје потребно нпкако посебно овлашћење шгги давање таквог овлашћења оснивачким актом, односно статутом. Такође, не може му ce оснпвачким актом, односно статутом од}зети функццја застулања. Ово законско заступничко овлашћење произплазп из самог статуса дпректора
који ce y заступничкнм пословпма појављује као саставни део предузећа, као његов орган, изражавајући вољу предузећа.61-*
Одредница “ако овнм законом (ЗОП-ом) није друкчнје проппсано” , има y впду друштва лнца код којих заступање може бити колектпвно (од свпх чланова
друштва)62) Исто тако, и заступање друштва y пословнма којн ce закључују с чла56.
57.

М. Васиљевић, Коментар... стр. 138.
У правној литератури исказан je став да ce и управљање и вођење послова друштва (као и
заступање, што није спорно) може поверити и командитору али y својству прокуристе, a
не y својству командитора. Ј. Барбић, Командитно друштво. Привреда и право. бр. 1-2/91,
стр. 24; М. Васиљевић, Пословво право... стр. 89; С. Степановић. Правни односи чланова
командитних друштава, Правни живот, бр. 9/10/1994, стр. 1162. Супротво. Hamel-Lagarde,
Jauffret, Droit commercial, II, Pariz, 1980, стр. 188.
58. Види, Закон о предузећима, чл. 180. стр. 3.
59. Види, Закон о предузећима. чл. 169.
60. Види, Закон о предузећима, чл. 41. ст. 1.
61. М. Васиљевнћ, Пословно право... стр. 196.

новнма управе и нзвршног одбора директора, као и y судским постуицима против
чланова )ираве и извршног одбора директора.6^
Овлашћење директора y заступању je y начелу (правплу) неограничено. Међутим као и свако правило и ово трпи, или може трпети одређене изузетке, односно ограничења. Прво, ограничење овлашћења директора y заступању предузећа,
предвиђено je чланом 20. ЗО П-а према коме предузеће може да закључује уговоре иобавља друге послове промета робе н услуга само y оквиру делатности уписанпх y судски регистар, с тим да без уписа y судски регистар може да обавља и друге
делатности које служе делатности уписаној y регистар, које ce уобичајено обављају уз те делатностп, y мањем обиму нли повремено (споредне, акдесорне делатностн). У друго ограничење спада режим закључења )товора о кредшу', кауцнји, гаранцијп, авалу п јемству y случају сукоба интереса y вођењу послова (клауз)ла
конфликтности пнтереса).62636465) Треће, ограничења овлашћења за заступање могу
бптп предвиђена оснпвачкпм актом, односно статутом предузећа (оснивачким актом, односно статутом предузећа, може ce огранпчити овлашћење директора на
закључивање одређених уговора или на вршење других правнпх радњи, a може ce
одредпти да дирекгор закључује уговоре и врши друге правне радње само уз сагласност органа управљања);6^ посредно и одлуком органа управљања (нпр. инвестиционом одлуком). Поред ограничења постоје и случајеви искључења днректора из заступања предузећа. Тако, y поступку одговорности за привредне преступе,
директор не може бити представнпк предузећа ако je он истовремено y том поступку одговорно лице. Исто важи и за прекршајни поступак, крнвнчни поступак
и парнпчни поступак. Случајеве искључења директора из заступања предвиђа и
ЗО П. Према члану 278. ст. 3: У пословима који ce закључују с члановима управе и
извришог одбора директора, као и y споровшш који ce воде против члана управе
и извршног одбора директора акционарско друштво заступа именовани члан
надзорног одбора (исто и код друштва с ограниченом одговорношћу и друштвеногпредузећа).
У вршењ )7послова заступања предузећа могуће je да директор прекорачи гранпце својих овлашћења. Поставља ce, тада, шггање пуноважности правног посла
закљученог (обављеног) in excesso овлашћења днректора.
Указаћемо на две ситуације: прво, када закључује уговоре и врши друге правне послове пзван регастроване делатаости предузећа; друго, када приликом закључпвања уговора и вршења других правних послова, y оквиру регистроване де62.
63.

М. Васиљевић, Коментар... стр. 51.
Види, Закон о предузећима, чл. 249. ст. 1. т. 3; 278. ст. 3; 366. т. 5; 380,394. ст. 2. т. 2 и 398. ст.

3.
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Види, Закон о предузећима, чл. 93; детаљније, Арсић 3, Клаузула конфликтности интереса, Право - теорија и пракса, Н. Сад, бр. 8/97; Јанковец И, О уговорима између предузећа
и чланова управе предузећа, Правни живот, Београд, бр. 9-10/1993.
65. Види, Закон о предузећима, чл. 41. ст. 3.

латности предузећа, прекорачи овлашћења утврђена оснивачким актом, односно
статутом предузећа.
У првом случају, послови закључени изван оквира регистроване делатности
предузећа правно су ваљани, осим ако je треће лице знало или морало знатп за
прекорачење.66) Санкција y случају повреде обавезе закључивања утовора и обављања других послова промета робе и услуга само y оквиру делатности утшсаних y
судски регистар je административноправна (привредни преступ). Предузеће ће ce
казннти новчаном казном која ce може изрећи y распону од 45.000-450.000 динара,
a днректор (заступник), као одговорно лице, казном y распону од 3.000-30.000 динара .67-1 Према томе, само y случају доказане несавесности трећег лица, која ce не
цени уписаном делатношћу y судскж регистар, правнп посао изван оквпра регастроване делатности je ништав (грађанско-правна санкција), док y осталим случајевима овакав правни посао je пуноважан, али са адмннистративноправном санкцијом.
У другом случају, одредбе оснпвачког акта, односно статута које ограннчавају
овлашћења заступника немају правно дејство према трећлм лицпма.68^ Дакле,
предузеће обавезују правнп послови y којима je дпректор прекорачио овлашћења
y заступању предузећа утврђена аутономнпм актима предузећа. Ирелевантна je
чињеннца савесностп трећег лица. За трећа лнца je довољно да закључе утовор
или предузму другу правну радњу са директором предузећа п прц томе ш су дужна
да знају и проверавају да ли je он овлашћен за њихово закључивање, односно предузимање (најчешће нису нп y могућности да знају и прате границе овлашћења директора, без обзира да ли су уписана y судскл регистар). Међутим, п поред оправданости решења које y макспмално могућој мерп уважава решења Днректнве
Е Е З, потребе брзпне правног саобраћаја п сигурностп трећпх лица (са могућом
санкцијом пнтерне одговорности за случај прекорачења утврђених гранпца овлашћења) поставља ce шггање правног значаја савесности трећег лпца y погледу
судбше правног посла закљученог ш excesso овлашћења директора тј. заступника
(иако то овде није речено као игго je случај код прекорачења регистроване делатностн) када му je ограничење нзрпчпто ставл>ено до знања нли je то учпњено на
такав начин да je он то морао знати (нпр. када je дпректор, y случају огранпчења
закључења одређенпх уговора п вршења других правнпх радњп само уз сагласност
органа управљања предузећа о томе обавесшо саутоварача п/илп y утовор унео
клаузулу да ће уговор бпти пуноважан када сагласност да надлежни орган). Подсетнмо ce општег правног нрпнципа да ce пз властпте несавесности не могу извлаЧ1ГП1 никаква права, с тим што би ce сложилп да ce несавесност трећег лнца не може цешгги према дејству судског регастра по начелу јавности, нстинитостп п публшџггета.69)
66.
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Видн, Закон о предузећима, чл. 20. ст. 3.
Види. Закон о предузећима, чл. 439. ст. 1. т. 2 и ст. 2.
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61) Засгупање y друиггвима лица. Уважавајући речено, потребно je, због
одређенпх специфичности статусне и функционалне природе, осврнутч ce посебно на носиоце и начин вршења заступања y друштвима лпца.
Према ЗО П-у ортачко друштво заступа члан друштва коме je поверено пословодство. То значи да члан друштва који je овлашћен за пословодство не може
бпти искључен из застуиања. Извршено je, дакле, персонално сједињење вршења
функцнја пословодства и заступања. Изузетак од наведеног постоји утолико што
ce уговором о оснивању друштва могу за заступање овластити и они чланови
др)титва којн нису овлашћени за пQcлoвoдcтвo.70,
Сходно реченом код пословодства, функцију заступања могу вршитн сви, неколпцина илн један члан друштва. Ако вшпе чланова заступа друнггво, правило и
законска претпоставка je да свакп заступнпк самостално заступа и потписује
друштво (појединачно заступање). Међутим, уговором о оснивању може бити и
друкчпје проппсано, односно одређено да заступници само заједно заступају друштво (колективно заступање).697071)
У случају поједпначног заступања правни послови н правне радње производе
правно дејство према друштву ако ce за њих обезбеди сагласност бар једног застугшика. Ако je одређено колектнвно застуиање (од два или више чланова),
правнп послови могу ce закључнти п правне радње предузети само сагласношћ):
свих чланова овлашћених за колективно застуиање (тзв. акгивне радње које ce
предузимају према трећпм лицима). Паспвне радње (изјава воље учињена од трећег лица, позпв, рекламација и сл.) )гчињене једном од чланова овлашћенпх за колектпвно заступање сматрају ce учињеним друштву.7273-*
Аутономпја друшгва y свему осталом остаје недирнута. Тако, уговором о
оснивању могу ce предвидети гранпце овлашћења заступника, прерасподела послова y заступању пзмеђу појединих заступника, међусобно давање упутстава, протест п др. Све то je, међутим, само y домену интерног односа између друштва и за(лучшнка п без правног дејства je y односу на трећа лица.
Право да заступају командитно друштво имају ко\шлемешари, не и командитори. Команд 1ггор може да заступа друштво само по добијеном пуномоћју шш
прокурн, као и свако друго лице (запослени y друштву или лица ван друштва)7'^
Обавезан je, тада, да приликом закључења уговора, односно предузимања другог
посла с трећим лицем назначи да иступа као пуномоћник или прокуриста. У супротном одговара неограшгчено солндарно, као и комплементар, за обавезе које
проистекну за друштво из тако закљученог уговора, односно предузетог посла ако
69.
70.
71.
72.
73.

М. Васиљевић, Коментар... стр.
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53; М. Стражницку. нав. дело, стр. 282.
133. ст. 1.
133. ст. 2.
133. ст. 2. и 3.
178.

не докаже да je треће лице знало или могло знати да иступа као пуномоћник илн
прокуриста.74)
У погледу права на заступање (сви, неколицина или један комплементар, персонално сједињавање вршења функдија пословодства и заступања) и начпна вршења заступања (појединачно и колектпвно) важи речено код ортачког друштва.
ц) Старање о закошггости рада предузећа. Једно од основних начела ЗО П-а je
начело законитости пословања предузећа.75'1 Пословатп y складу са законом значи
обавезу предузећа да ce придржава позитивноправних прописа којима ce уређују
правила понашања предузећа y пословању. Претпоставка за законит рад предузећа je да свп субјекти y предузећу (органи, односно чланови органа предузећа и запослени y предузећу) свој делокруг послова обављају y складу са позсггавноправним прописпма. При томе, ЗО П je посебно нагласио улогу директора предузећа.
Директор je субјект (орган предузећа) чији делокрут, поред осталог, обзтжата старање о законитости рада предузећа и одговорност за законптост рада предузећа.
Оваква позшџгја директора, боље речено обавеза захтева и одговарајуће инструменте за њено остваривање. Један од њнх je и институт обуставе извршења општег акта предузећа.
Директор предузећа je, према ЗОП-у, дужан да обустави од извршења општи
акт предузећа за који сматра да je супротан закону или другом пропису и да о томе
без одлагања обавестц орган који je донео тај акт. Ако орган који je донео спорни
пптттттт акт, не усклади тај општи акт са законом y року од 30 дана од дана када je
примио обавеиггење директора предузећа да je општи акт обуставио од извршења, днректор ће по истеку тог рока, y даљем року од 8 дана покренутп поступак за
оцену његове законитости. До доношења одлуке органа пред)зећа поводом обавешгења о незаконитостп општег акта и обустављања од извршења, односно до
доношења коначне одлуке надпежног органа по поступку за оцену његове законитости општн акт ce не примењује.76)

3. Одговорност директора
У правној лптератури ошптеприхваћена je деоба на статусну. метрнјалну, дисциплинску п казнену одговорност директора.
а) Статусна одговорност. ЗО П y члану 71. уопштено дефшпше статусну одговорност рекавши да ce представннци власника, односно друштвеног кашггала у
скупштини и чланови унраве (управнп одбор и дцректор), надзорног одбора и извршног одбора дпректора опозпвају по истом поступку по коме ce бирају. У сво74.
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Види, Заков о ггредузећима, чл. 180.
Види, Закон о предузећима, чл. 15.
Види, Закон о предузећима, чл. 78;
Исто овлашћење директор има и y случају неуеклађености општих аката, односно нестатутарности.

јпм даљим одредбама ЗО П детаљније уређује посебна правила статусне одговорностп која ce непосредно шш посредно односе на директора предузећа, односно
носпоце функцпје пословођења y друштвима лица.
Према члану 71. ЗО П -а орган надлежан за опозив директора je орган (субјект) којц je надлежан за његов избор. Опозив ce врши сходно поступку избора
(кворум. већина, уз прецизирање покретања и спровођења поступка опозива, пре
свега, статутом предузећа). Међугам, може ce поставити шггање да ли скупитш а
може да опозове директора када y структури органа постоји управнн одбор. Одговор je условљен чланством днректора y управном одбору. Тако, y случају када директор нпје члан управног одбора, скупштина би строго поштујући одредбе
ЗО П-а о надлежности органа предузећа могла да опозове само управни одбор, не
и дпректора (п поред чињенице да директор са управнпм одбором чини управу
предузећа). Мада, може ce поставитн питање опортуниста оваквог одговора с обзиром да новоизабрани управнп одбор може y свако доба да опозове директора. У
случају када je, пак, директор истовремено и члан управног одбора, нз разлога
опоргунитета сходно претходно реченом, скупштпна би могла да опозове истовремено и дпректора опозпвом комплетног састава управног одбора, будући да га
бпра као члана )Иравног одбора (нпр. неусвајањем извештаја о пословању). Н а
овај начин постпже ce ефпкасност y персоналном структупрању управе. Уместо
да ce прво опозову члановн управног одбора па да потом новонзабрани управни
одбор опозове лице на функцији директора, те фазе ce спајају y једну - скудштина
опозива управу тј, и чланове управног одбора п директора.
У једночланом друпггву кашзтала опозив дпректора y надлежности je власннка друштва, уколнко y структури органа нема управног одбора и ако власник није
нстовремено и директор др}тптва.
У друпггвима лпца, члану ортачког друштва овлашћеном за пословођење (пословодство и заступање) право на пословођење могу ускратити (опозив) сви остали члановп дрзиггва (не само они овлашћени на пословсфење). У командитном
друштву, члану друштва - комплементару овлашћеном за пословођење то право
могу ускратити свп осталн комплементари.77^
У погледу разлога за опозив (зашта одговара) ЗО П карактерише селективност y зависности од облнка предузећа. Тако, код друштвеног предузећа (требало
би да важи п код предузећа с већинским друштеним кашггалом)78^ ЗО П као разлоге за опозив (разрешење) директора наводи следеће: ако постоје губици y пословању, ако прекрши правнла клаузуле конкуренције79-1 и правила поступања y
случају с}жоба интереса с предузећем, због неспособности, као п из другах разлога
77.

Одузимање пословодства не шреба мешати са одузимањем заступства, мада ће ce
некада и то поклопити, М. Васиљевић, Коментар... стр. 139.
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М. Васиљевић, Коментар... стр. 344.
Детаљније, И. Јанковец, Закон о предузећима и клаузула конкуренције, Радни и соцнјални односи. Београд. бр. 1-3/97. стр. 336-343.

утврђених статутом.80^ Код друштава лпца, ЗО П као разлоге за опозив (ускраћивање тј. одузимање) пословодства и заступања одређује: тежу повреду дужностп,
односно обавезе и неспособност за обављање пословодства, односно заступања.81!
Код друштава капитала ЗО П , пак, не одређује, нп глобално, разлоге за опозив директора. Оставља, дакле, да ce, евентуално, одреде на аутономној основи статугом
друпггва.
Последица тј. санкцнја опозива састоји ce y одузимању мандата директору пре
истека времена на који je пзабран (код друпггава лпца то je одузимање овлашћења
дал>ег вршења пословођења, с обзиром да оно није, по правилу, везано за одређенп временски период).
ЗО П y члану 263. (у делу одредби о акционарском друпггву која ce сходно чл.
103., 378. и 395. ст. 3. односи п на друнггво с огранпченом одговорношћу п друиггвено предузеће) каже да скупштина може опозвати члана управног одбора под условима утврђенпм статутом, као п да члан управног одбора који je опозван без основаног разлога има право на накнаду штете y складу са уговором. У везп с тпм поставља ce питање да лп ce наведено односп и на днректора, односно значи лп то да
директор пма право на накнаду штете y слЈчају неоснованог опозпва y складу са
уговором. Одговор je позптиван имајући y виду да су статусна питања дпрекгора y
основп везана за статусну позицпју чланова управног одбора (управа)82^ ЗО П,
према таквом тумачењу, установљава право неосновано опозваном дпректору на
накнаду штете y складу са уговором, алп не и право повраћаја на функцију дцректора. Накнада штете оправдава ce мандатнпм односом - налогодавац може увек
одустати од датог налога, али налогопрпмац нма право на накнаду штете, ако за
одустанак није било основаног разлога.83^ Накнада штете, по правилу, обухвата
износ средстава који би дпректор прпмно за перпод од дана опозпва до дана истека
мандата. Накнада, односно њена висина зависи и од радно-правног статуса опозваног директора (нпр. ако остане y радном односу y предузећу, онда разлпка y прпмању између радног места директора и радног места на које je након опозпва распоређен и сл.). Код виснне накнаде штете проблем може да представља стпмулативна накнада, као варнјабилна категорија. Стога je уговором (са директором) о
ово питање потребно уредити.
Специфичне сптуације поводом последпца опозива, односно одузимања пословодства п заступања могу настатп код друпггава лпца. Тако, y случају када je
уговором о оснивању предвнђено колективно пословођење па ce оно одузме једном или неколицини чланова овлашћених за пословођење и остане само један
члан овлашћен за пословођење, он не бп могао предузимати послове док ce не
одреди друти члан илп ce не измени утовор о оснивању y прилог појединачног по80.
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В иди, Закон о предузећима, чл. 396. ст. 6.
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словодства, оспм уколнко бн постојала опасност од одлагања.84) Дач>е, уговором о
оснивању треба решитн шггање одузимања права на пословођење и њених последица y случају када друиггво има два члана (ортака, односно комплементара) од
којпх je један овлашћен на пословођење или су оба овлашћења на пословођење
(то бп, евентуално могло представљати основ н за престанак друштва).
Када ce говори о последпдама опозшза неопходно je осврнути ce и на радно-правнн статус опозваног тј. разрешеног директора. Радно-правни статус опозваног (разрешеног) днректора уређен je Законом о радним односима. Према члану 37. овог закона дпректор који je разрешен дужностн, y складу са законом,
остварује права као запосленн за чијим je радом утврђен престанак потребе, осим
y случајевима y којпма, y складу са законом, запосленом престаје раднн однос, по
сплп закона илп без његове сагласности. Питање радно-правног статуса опозваног директора je веома интересантно како за праксу, тако и за теорију. Не улазећи,
y овом тренутку, y све његове детаљ.е п дплеме задржаћемо ce на једном дета.г>у
за дирекгоре значајном. Наиме, дпректор ннје вшле заштнћен прописом по коме
му je y случају опозива морало битн обезбеђено одговарајуће радно место.85^
б) Материјална одговорност. Закон о предузећима посебну пажњу посветно
je матернјалној одговорноста чланова управе уопште a тиме и директора конкретно.
Чланови управе одговарају за штету коју својом одлуком мроузрокују друштву, власнпцгша н повериодима. Одговара ce по принципу доказане одговорности,
a степен кривице одређен je грубом непажњом илп намером да ce штета проузрокује. Члановп управе одговарају солидарно, до пзноса доказане пггете. Постуиак
за накнаду штете, пред надлежним судом, може покренути скупштина самошицијатавно, или на захтев управног или надзорног одбора, акционара, односно чланова друштва који имају или представљају најмање десетану основног кашггала или
статугом одређен мањи део, или поверилаца чија потраж!шања износе најмање
десетану основног капитала, y року од 30 дана од дана подношења захтева. Уколико скупштина y наведеном року не покрене поступак - поднесе тужбу за накнаду
штете, тада то могу учншгги наведени субјекти. У хптним случајевнма могу покреН}ти поступак и одмах, без претходног обраћања скупштини. Назорни одбор, акционари, односно чланови и повериоци могу покренути поступак без претходног
обраћања скушптини и када члановн управе имају већину гласова y скупштини.
Тужба ce подиже y име предузећа по начелу деривацпје (дериватна тужба) илн
пак, y своје пме, a за рачун предузећа (acsio iro socio).
Оснм, дериватне тужбе, акционар, односно члан друштва капитала има право
на подношење индивидуалне тужбе за накнаду штете која му je непосредно причпњена одлуком органа друштва. Индивидуална тужба ce може поднети против
84.
85.
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друиггва, односно чланова управе који су одлуку донелп грубом непажњом или с
намером да ce штета проузрокује. Тужбу може поднети сваки акционар, односно
члан друштва кашггала (појединачно, индивидуално) - активна легитимација. Подизање тужбе није условљено процешуалним учешћем улога акцнонара, односно
члана y основном капвталу друштва Акцпонар, односно члан подиже тужбу y
своје име и за свој рачун.
Закон о предузећима предвиђа и вшие посебних случајева када члановп управе могу бнти матернјално одговорнн: код привида правне лпчностп (чл. 54. ов.
зак.); код клаузуле конк)ренције (чл. 92. ов. зак.); када су супротно закону: вратилп улоге акционарима; платшш камате илп днвпденде акцнонарима; уппснвали,
стнцали, узималп y залог или повлачнлп сопствене акције друштва пли другог
друиггва; издавалп акције пре укупног плаћања номиналног плн впшег емисноног
износа; поделшш имовину друштва; извршшш плаћање кад настане платежна неспособност друштва или његова презадуженост; пздалп акддје код условног повећања капптала y с)Тфотности с одређеном наменом илн пре укупног плаћања њихове противредности (чл. 272. ов. зак.); када матично друпггво доведе зависно
друштво y положај да изврши за себе штетан правп посао (чл. 412. ов. зак.); када
спајање преузимањем проузрокује штету акцпонарима п повериоцима преузетог
друиггва - предузећа, односно друштва - предузећа преузимаоца (чл. 432. ов. зак.) п
ДРСистем материјалне одговорности управе уопигге и дпректора конкретно карактерише:
Прво, ЗО П говори о матернјалној одговорностп чланова управе. Како управу
сачињавају улравнп одбор п директор као посебни органп са јасно нздлференцпраном и разграниченнм функцпјама тј. надлежношћу, то постоји и јасна нздиференцираност материјалне одговорности директора, с једне, п чланова управног одбора, с друге стране. Конкретно, матзрпјална одговорност дпректора за његове
одлуке не значн пстовремено п матерпјалну одговорност чланова управног одбора
и обратно. Дпректор може бпти одговоран инокосно, као посебан орган, за своје
одлуке. Поред тога, директор може бити одговоран солндарно, када je члан )ттравног одбора, за одлуке )Тправног одбора.
Друго, посташвени систем матернјалне одговорностп управе, односно дпректора обезбеђује заштиту предузећа али н акционара, односно чланова друштва и
поверилаца предузећа.
Треће, постављени систем матернјалне одговорностн дпректора y сагласности
je и са начелом заштпте п правне снгурностп дпректора. Одговорност дпректора
постоји услед повреде одређеног стандарда ионашања. Закон о предЈзећима редукује одговорност на грубу непажњу или намеру да ce штета проузрокује. Према
томе, одлука којом je проузрокована штета a која je донета y доброј намери тј. са
одговарајућом пажњом и савесношћу не повлачп одговорност. Овако одређенп
степен крнвице за који ce одговара не спугава иницијативу дпректора y пословном

одлучивању. Сваки пословни неуспех не значи истовремено кривицу директора за
штеггу која je наступила. На овај начнн омогућава ce активно спровођење динамичне пословне политнке п спшулшДе прихватање функције директора. Институт ослобађања од одговорностп који ce састоји y томе да не сносе одговорност
онп чланови управе (дакле, и директор као члан управе, односно управног одбора) који су издвојшш своје мшџшење y записник пршшком доношења одлуке којом je проузрокована штета предузећа, власницима н повериоцима, такође предсташва елеменат начела заштите и правне сигурности чланова управе, односно директора.
Четврто, постављени систем материјалне одговорности управе, односно директора компатибнлан je y довољној мери са прихваћеним системима материјалне
одговорности чланова управе y упоредном праву (дериватна тужба, индивпдуална
тужба, привид правне личности као извор материјалне одговорности и др.).
Пето, матернјална одговорност директора предузећа уређена ЗОП-ом има
одређене спецнфичности условљене облнком предузећа. Непосредно ce односи на
друпггва капитала. Н а друпггвено н јавно предузеће сходно ce примењује, с обзиром на непостојање акцпонара, односно чланова. Материјална одговорност чланова друпггва овлашћенпх за вршење функдије директора y друпггвима лица питање je које може битп предмет уговора о осшшању друштва. Бигио je истаћи да
су поверпоци друшгва заштпћени с обзиром на неограннчену одговорност ортака,
односно комплементара. Код команднтаог друштва може ce поставити питање
могућностн покретања поступка од стране командптора y односу на пословође комплементаре.
ц) Дисциплпнска одговорност. Закон о основама радних односа и Закона о
радним односима недвосмислено прописују да и директор подлеже дисцншшнској
одговорности. Напме, y поменутим законима речено je: О дисцшшинској одговорностп днректора одлучује орган који га бира, односно поставља.86-*
У погледу дпсцшипшског поступка, дпсциплинских мера, застарелостп и др.
сходно ce примењују одредбе о дисцшшинској одговорности запослених.
Међутим, дисцпшпшска одговорност, y овом тренутку, отвара пре свега пптање п дилему за и против дисциплинске одговорности директора. И y периоду самоуправног спстема било je не мало оних који су сматралп да je оправдано и сврсисходно да ce директор изузме пз општег режима дисцишшнске одговорностп и да
ce његова одговорност сведе на статусну одговорност.
д) Казнена одговорност. Облици казнене одговорности директора су кривична одговорност, одговорност за прпвредне преступе и одговорност за прекршаје (у
привреди).
86.

Види, Закон о основама радних односа. чл. 56. ст. 5. и Закон о радним односима, чл. 90. ст. 4.

4. Престанак функције директора
Г енерички престанак функдије директора предузећа об)хвата следеће основе:
истек мандата; престанак радног односа; оставка; опозив; смањивање (код друштвених предузећа, односно предузећа која послују са већинским друшгвеним каппталом), ■)престанак предузећа; статусне промене (осим, за днректора предузећа
преузимаоца); промене облика предузећа; наступање околностп због којих директор не може даље да врши функцију пословођења (када je осуђен за кривпчна дела против привредне и службене дужности за која су наступиле правне последице
осуде, као и када му je изречена забрана вршења дјжности која обухвата (и) дужн осш пословодног органа).
Престанак фукције директора отвара многа шггања. У овом тренутку задржаћемо ce на два.
Прво, престанак функције директора и по садржшш (основу, разлогу) и по последицама (радноправним, статусннм п др.) условљен je п облнком нредузећа. Тако, на престанак функције дпректора друштва кашггала, др)тотвеног пред)зећа и
јавног предузећа прнменљнви су свл наведени основи (смењпвање само код дрјтптвеног предузећа п друпггва кашггала с већинским друштвенпм капиталом). Код
друпггава лица п једночланог друиггва капнтала постоје одређене специфичности
које су продукт статусне везаности пословодне функције п чланског односа у
друштву. ^
Друто, престанак функције директора y непосредној везп je са пптањем престанка радног односа. Постоје основи којп, с једне стране, истовремено значе п
престанак функције директора и престанак радног односа (престанак функције
директора по основ)- престанка радног односа, по основу престанка предузећа),
алп п основп који, с друге стране, значе само престанак функдије директора не
обавезно и престанак радног односа (истек мандата, оставка, опозив, статусне
промене).89)

5. Управа
Једна од карактеристпка ЗО П-а y односу на ^иоредно право односп ce п на организацнју )ираве пред)зећа. Упоредно право не познаје дпрекгора као посебан
орган, већ je )Чфава ()Т1равни одбор) y стварп одбор директора који своје фушсције
врши колектпвно, с тим да одређене функције може поверптп председнику управног одбора - генералном директору, као п другам својим члановима.У0) У нашем
праву, пак, управу чине управни одбор и днректор. Два органа која су статусно п
функционално посебна (самостална).
Структура }ираве поставЂа шггање статусно-функцноналне кошкззшџтје места и улоге днректора y односу на управни одбор. Два питања ce издвајају: члан-87
87.

Види, Закон о предузећима, чл. 59. ст. 3.

ство дпректора y управном одбору и кумулација функција директора и председника управног одбора.
Директор предузећа може (није обавеза) да 6571e члан управног одбора.91) То
ће редовно бити случај када )’правни одбор из својих редова бира директора. Питање je да ли y статуту (доноси га скушптина која je, иначе, надлежна за избор чланова ушравног одбора) може бити предвиђено да директор самим избором (по положају) постаје члан зиравног одбора. Кумулација функције директора и члана
уирвног одбора y сагласности je са концепцијом уззраве (статусно и функционално), односно произилази пз правног положаја ових органа, њиховпх функдија, права и дужностп, тако да je одговор на постављено питање позитпван. у
Кумулација ф у тц и ја директора и председннка управног одбора (претпоставка je чланство директора y управном одбору) условљена je обликом предузећа и
стрзтауром кашггала предузећа.
Тако, директор може бити председнжк управног одбора y акционарском
дрзчптву које ce оснива без јавног познва за упис и уплат}' акдија и друпггву с огранпченом одговорношћу с приватнпм, односно већинским приватним капиталом
(уз поштовање пришџша ограничења избора, односно правнла да једно лице може
бпти председнпк уиравног одбора y једном предузећу93-*и клаузуле конкуренције),
док iq'Mynapnja нжје дозвољена y дрзтптвеном предузећу, јавном предузећу, преду-*У
88.

ЗО П , y делу одредби о ортачком друштву (сходно важи и за командитно друштво), предвиђа неколико посебних основа престанка овлашћења за пословођење. То су: одузимање
пословодства и права на заступање, отказивање пословодства и права на заступање и престанак чланског односа.
У погледу престанка функције директора y једночланом друштву капитала битно je да ли
фунЕЦИЈу директора врши власник друштва (физичко лице) на основу оснивачког акта,
или лице које није власник друштва. Тако, ако функцију директора врши в л а с ш к друштва
применљивл основи престанка функције директора су: престанак радног односа независно
од сопствене воље и воље предузећа (ако директор као власник у.једночланом друштву
има и својство запосленог, без обзира на члански освов вршења функције директора),
престанак друштва, статусне промене, промена облика друштва (не и једночланог акционарског друштва y једночлано друштво с ограниченом одговореош ћу и обратно), услед
наступања околности због којих директор не може даље вршити функцију пословођењ а,
оставка (власник сам одлучује да ли ће он вршити функцију директора или друго лиде;
директор као власник ее подноси оегавку себи, али може управном одбору). Неприменљивд основи су: истек мандата (обзиром на одредбу да послове директора y једночланом
друштву обавља в.гасник, ако одлуком о оснивању није другачије одређено, врш ење функције директора од страее власника временски није везано за мандат него за члански
основ тј. одвос), престанак радног односа по сопственој вољи и независно од сооствене
воље, опозив (директор као власник друштва вршећи власничка овлаш ћења и када y
структури органа постоји управни одбор y позицији je да онемогући опозив). У колико je
директор једночланог друштва лице које није истовремено и власник друштва (исто и када
je власник једночланог друштва капитала правно лице) примењљиви су сви наведени
основи престанка функције директора као код вишечланих друштава капитала и смењивања).

зећу с већинским друштвеним кашггалом и акционарском друштву с јавним уппсом акција.89012394956-*Председника управног одбора бнра сам управни одбор.
Кумулација ових функција (у предузећима y којима je дозвољена) последица
je, с једне стране, функцноналне повезаности управног одбора и директора п чињенице да ова два органа чине управу предузећа. С друге стране, биће често последцца н статусно вертикалне хијерархије органа y предузећу, или y пракси чињенице да већпнскн власник практично персонално компонује управу предузећа на чијем ће челу он битн илп лпце y које има највише поверења (днректор - председннк
управног одбора председник предузећа).
Код предузећа y којима оваква кумулација нпје дозвол>ена, то ce правда спречавањем претеране концентраимје овлашћења y једном лицу (ово, пре свега, с
искључивим шш већинским друштвеним капиталом)9' ' Нејасно je, међутим, због
чега није дозваљена код акционарског друпггва с јавним уписом акција чпју структуру капвтала чини приватни, односно већински приватни кашггал.
Кумулација функција директора и председннка управног одбора није дозвољ>ена (неспојпвост, пнкопатибилност) ни код повезанпх предузећа тако да директор матичног предузећа не може бити председнпк управног одбора зависног предузећа н обратно (нсто ce односп и на релацију днректор матпчног предузећа - директор зависног предузећа)у6) Инкомпатнбплности нема на релацпјп днректор
89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Законодавац ce не изјашњава по питању радноправног положаја лица коме je по основу
истека мандата престала дужност директора. Подсетимо да према члану 37. Закона о радним односима директор који je разрешев дужности, y складу са законом, остварује права
као запослени за чијим je радом утврђен престанак потребе, осим y случајевима y којима,
y складу са законом, запосленом престаје радни однос, по сили закона или без његове сагласности. Поменути члан односи ce, првенствено, на директора који je опозван и ва његов
статус као запосленог за чијим je радом престала потреба. Подвођење директора коме je
□рестао мандат, пак, под радноправни статус опозваног директора било би погрешно.
Прво. нема законодавно извориште. Друго, са аспекта праксе било би погубно јер би представл>ало извор, пре свега, професионалне несигурности. Неопходно je зато наведено
питање непосредно уредити статутом и, нарочито, уговором са директором (уговором о
раду (чл. 12. Закона о радним односима) или уговором о посебним правима и обавезама
директора (чл. 273. Закона о предузећима). Решење треба да буде y правцу обавезе предузећа да врати лице које je вршило функцију директора на радно место на које je било
распоређено пре избора за директора (ако je за директора било изабрано лице из реда
запослених), или да га распореди на радно место које одговара његовој стручној спреми
одређене врсте занимања за рад са пуним радним времевом. Ово je, ипак, само мишљење.
Исто и за случај престанка функције директора по основу оставке и статусне промене.
М. Васиљевић, Коментар... стр. 80.
Види, Закон о предузећима, чл. 60. ст. 3.
М. Васиљевић, Коментар... стр. 80.
Види, Закон о предузећима, чл. 70. ст. 1.
Види, Закон о предузећима, чл. 60. ст. 4.
М. Васиљевић, Коментар... стр. 80.
Види, Заков о предузећнма, чл. 68. ст. 1 и 2.

матичног предузећа - члан управног одбора зависног предузећа и обратно, тако да
дпректор матичног нредузећа може бнти члан управног одбора зависног предузећа и обратно.
Када ce говори о управи, рецимо да ЗО П даје могућност имплементације и
трећег органа y структури управе. Ради ce о извршном одбору директора као помоћном и пзвршном органу директора. Ово тим пре што ЗО П дозвољава персоналну унију чланства y извршном одбору дпректора и управном одбору тако што
чланови извршног одбора днректора могу бити изабрани (не по положају) за чланове управног одбора, с тим што број тнх чланова не може прећи трећину чланова
управног одбора ч7;' Унија на релацпји управни одбор - директор - извршнп одбор
дпректора резултат je потребе формирања п постојања ефикасног менаџерског
тима и на тај начин контпнуитета и коордшације активности управе предузећа (и
уошпте пословања предузећа). Флексибилност статусно-персоналне композиције
управе још један je израз тежње нашег законодавца ка прихватању погодних решења пз упоредног права, односно успешних прпвреда и предузећа y њима по којој
скушптпна н управни одбор акцпонара бирају председника (chaimien-a) и извршни
одбор (board) дпректора којн потом бпра остале менаџере y хијерархијски устројеној функцпји руковођења,97989) односно по коме управни одбор којн, по правилу сачпњава више чланова него што je то потребно, стварно вођење предузећа препушта извршном одбору дпректора, илп дпректору ц извршном одбору или самом
дпректору")

97.
98.

Види, Закон о предузећима, чл. 267. ст. 4; 379 и 397. ст. 4.
Н. Маленовић, Манагмент y савременом предузећу, Правни положај привредних организација y својинском плурализму, Правни живот, Београд, специјално издање, I том, 1990,
стр. 336.
99. 3. Арсић, Приндипи управљања трговачким друштвима, Правни положај привредних
организација y својинском плурализму, Правни живот, Београд, специјално издање, I том,
1990, стр. 346.

Мр Данило Р. Пашајлић,
адвокат y БеоГраду

Одговорност органа предузећа за незаконите акте
У делу првом који садржп заједнпчке одредбе за све облж е предузећа, Закон
о предузећима 1) садржи y поглављу 14-органп предузећа - п одредбе (чл. 78-80)
којима ce уређује одговорност органа предузећа за незаконите акге.
С обзиром на нова решења која, u y овом делу, доносн Закон о предузећнма1 1
н на њихов значај, циљ овог написа je да ce обради наведена тема, анализирају законска решења и изврши њихово коментарнсање. При томе, обрадићемо прво, институт обуставе од извршења ошптег акта, којп je са одређеним модпфпкаццјама
заступљен y нашем систему од 1965. године п друго, новп облнк контроле законитости и одговорности за незаконпте акте путем тужбе за поништај незаконите одл}лсе.

1. Обустава извршења општег акта

1.1. Правни основ функције
Чланом 63. тачка 3. Закона о предузећпма, проппсано je да ce директор стара
о законитости рада прсдузећа п одговара за закошггост рада прсдузећа.
Везујући одговорност за закондтост рада предузећа за дпректора, као орган
пословођења, као једног од трп глобална сектора актпвностн днректора (друга
два су организовање и вођење пословања предузећа и заступање предузећа), позптивно право га снабдева п овлашћењима обуставе незаконптпх аката, чнме ce он
појављује као, својеврстан чувар закошггостн.
1.

'Сл. лист” бр. 29/96 и 33/96 (исправка)

Међутим, ово je једна од најконтроверзнијих и највише оспораванпх функдија
пословодног органа, иако je ова функција “привилегија” пословодног органа од
увођења самоуправљања па до данас, с тим што су ce донекле мењали модалитети
њеног остваривања. Приговарано je углавном да ce овом функцијом пословодни
орган ставља y неку руку пзнад органа управљања коме je са друге стране одговоран, што y многоме компликује његову правну позицију и отежава заузимање
правно теорнјског става о правном положају тог органа. Ово тим пре што ce овом
ф^икцпјом директор предузећа предстааља и као заступник јавног интереса y предузећу п остварнвач др)иггвено јавно функције. Истовремено je истицано да je y
условнма непостојања колективне одговорности чланова органа управљања за
своје акте и одлуке тешко избећн давања оваквог овлашћења пословодном органу
јер ce не може наћн другп практпчни излаз.2)
Функцнја заштнте законптости коју вршн пословодни орган могла би ce одредпгп као скуп овлашћења п дужности које тај орган има ради очувања законитости y предузећу.
Тако дефннисана ова функцпја разликује ce од других ф}икдпја које има по
томе што je не преноспва п што ce само кроз ту функцију дпректор јавља као орган пзнад органа Јирављања.
1.2. Обустава извршења општег акта
Дпректор предузећа je императивно ex lege одговоран за законптост рада предузећа. Стога га закон “снабдева” правом, али и обавезом да обустави од извршења општи акт предузећа за који сматра да je незаконит.
Члан 78 Закона гласн:
(1) Директор предузећа дужан je да обустави од извршења општи акт предузећа за који сматра да je супротан закону или другом пропису и да о томе без одлагања обавестн орган који je донео тај акт.
(2) Ако орган којн je донео општи акт из става 1. овог члана не усклади тај акт
са Законом y року од 30 дана од дана када je примио обавештење директора предузећа да je тај акт обуставио од извршења, директор предузећа ће по истеку тог
рока, y даљем року од 8 дана покренути поступак за оцену његове законитости.
(3) До доношења одлуке органа предузећа поводом обавештења из става 1.
овог члана односно до доношења одлуке надлежног органа акт из тог става ce не
примењује.
Анализом цитираног члана закона могу ce, по нашем схватању, уочити следеће карактеристике овог инстшута:
♦ Прво, јасно je да ce ради о одговорности директора предузећа за незаконите акте органа предузећа;
2.
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•

Друго, директор предузећа има право и обавезу (“дужан je”) да обустави
од извршења незаконити општи акт предузећа;
• Треће, директор сам оцењује (“за којц сматра”) да ли je неки општи акт
супротан закону или неком другом пропису;
•
Ч етврто, директор нема обавезу да претходно, пре пбуставе, упозори
орган који je донео незаконити акт, већ обавезу накнадног обавештавањ а (после обуставе);
• П ето, ово овлаш ћењ е припада директору предузећа y било ком облпку
органнзовања;
•
Шесто, коначну одлуку о законитости обустављеног општег акта доноси надлежни орган.
Директор предузећа било ког облика (привредно друштво основано као
друпггво лица илн друпггво капитала, друштвено предузеће) дужан je да обустави
општи акт предузећа, за који сматра да je супротан закону илп другом пропису.
Обуставити од извршења ce може сваки општи акт предузећа. Према члану
94. ЗО П општа акти предузећа су: статут (основнн општи акт предузећа), правилнпк и одлука којом ce на општн начин уређују одређена питања, ако овим законом
нлје другачије одрсђено.
Потребно je да дпректор сматра да je ошптн акт супротан закону илп другом
пропису. Општи акт може бити супротан савезном пли републичком закону. Под
“другим прописом” подразумевају ce подзаконскц актп које доноси влада плн мпннстар, односно функцнонер који руководи посебном органгоацијом на основу овлашћења из закона (уредбе, наредбе, упутства, правилницн).
Подсећамо да je чланом 119. став 3. Устава Републике Србије утврђено да “општи акт мора бнтп сагласан са законом и другим републичким пронисима” Чланом 115. став 2. Устава СРЈ утврђено je да “општи акти y републици чланици морају битп y сагласности са савезним законом” .
Чланом 107. Устава Републпке Црне Горе утврђено je да “другп проппс и општп акт мора битн сагласан са Уставом и законом”.
У везп предмета интервенцпје директора могу ce поставптп два отворена питања: да ли дпректор може обуставитл од пзвршења опнггн акт предузећа за који
сматра да je супротан статуту и да лп може “суспендоватн” општн акт за којп сматра да je y неуставан?
Према становпппу професора М. Васшвевпћа, нако “закон не говори о нстом
овлашћењу” кад je реч о међусобној неусклађености општих аката, алп с обзпром
на установљену хијерархију огадтих аката y одредби члана 94. став 3. чцнн ce да су
и y овом случају присутна иста овлашћења.^
По нашем мишљењу, прихватљиво je овакво становиште проф. Василзевића,
које шире, a не уско језички тумачи законску одредбу. Упорпште за овакво становиигге може ce наћи y одредбама члана 94. став 2. и 3. Закона, којима je предвнђе3.

Проф. др Мирко Васиљевић, Коментар Закона о предузећима, Београд, 1996. стр. 97.

но да je статут основнп акт предузећа, те да други општп акти предузећа морају бити y сагласностп са статутом (начело статутарности и хијерархије).
Оваквом становишту може ce приговорити да ce ради ппак само о заштити
начела законнтостн, те да je законодавац хтео да на овакав начин, преко овлашћења директора, штпти и статутарност (усклађеност општих аката са Статутом) он
би то јасно п регулнсао.
И код другог отвореног пптања могућа су два становипгга. Према једном, директор je дужан да покрене поступак за оцену закошггостн, шире и уставности.4)5
По друтом становииггу, при оваквом законском решењу, директор не може да
обустави од пзвршења општи акт предузећа за који сматра да ннје y сагласности са
Уставом.
У случају сумње y неуставност ошптег акта могао би да поднесе иницијативу
надлежном уставном суду за покретање поступка за оцењивање уставности.
Кад обуставп од извршења општи акт директор предузећа дужан je да о томе
“без одлагања”, обавести орган који je донео тај акт. Израз без одлагања треба
схватити као време које je потребно да ce одлука о обустави писмено састави и
образложи.
Сматрамо, стога, да обустава од пзвршења не бн могла бити усмена, већ обавезно y ппсменој форми.
Под “органом којп je донео тај акт” подразумева ce скупштина или управни
одбор. Према члану 61. тачка 1. ЗО П , скушптина доноси статут, a управни одбор
доноси оппгге акте, које не доносн скуппгпша (члан 62. тачка 2 ).
Орган који je донео спорни ошптп акт дужан je, y року од 30 дана од када je
прнмно обавештење директора да je тај акт обуставио од извршења, да га усклади
са законом. Уколико тако ноступи и стави спорни акт ван снаге пли га измени и
усклади са законом поступак ce завршава. Уколико, мсђутим, орган не усклади са
законом општи акт y наведеном року поступак ce наставља. Тада ће, наиме, директор предузећа покренугп поступак за оцену његове законитости.
Поступак за оцену закошггости спорног општег акта покреће ce код надлежног уставног суда. То ће бити Савезнм уставни суд, Уставнп суд Србије или Уставни суд Црне Горе. Којп ће уставни суд бнти надлежан зависп од тога да ли ce оцењује законитост y односу на савезни закон или други пропис или y односу на републички закон, односно пропис. У првом случају надлежан je Савезни уставни
суд, a y другом Уставни суд републике.^
У поступку пред уставним судом директор предузећа имаће статус тзв. овлашћеног предлагача. То значи да ce његовим предлогом покреће поступак за оцењивање законптости односно уставности општег акта. Поступак ce сматра покренутим даном подношења предлога уставном суду. Правна последица обуставе од пзвршења јесте да ce обустављени општи акт не може примењивати. Ова обустава je
4.
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привремена и траје до доношења одлуке органа предузећа поводом обавепггавања
о обустави. “Суспендовани” општн акт ce, такође, не може примењивати ни до
окончања поступка код надлежног органа.

2. Тужба за поништај незаконите одлуке
У члану 79. Закона о предузећнма предвиђена je и могућност покретања поступка пред надлежним судом против незаконнте одлуке органа предузећа.
Члан 79. гласи:
(1) ”Скупштина друиггва капитала може покренути поступак пред надлежним
судом протнв одлуке органа предузећа коју сматра незаконитом.
(2) Поступак из става 1. овог члана могу покренЈти управни и надзорни одбор,
члановп и акционари који имају или представљају најмање десетину основног капптала пли статутом одређени мањп део, као и повериоцн предузећа чија потраживања износе најмање десетину основног кашггала, ако скупштина на њпхов захтев, не покрене поступак y року од 30 дана од подношења захтева.
(3) Одредбе члана 73. став 3-7. овог закона прпмењују ce п на тужбу из става 1.
п 2 . члана”.
И з наведених одредаба Закона произилазц, по нашем схватању, следеће:
•
Овлаш ћенн орган који пред надлежним судом може покренути поступак. против одлуке органа предузећа коју сматра незаконптом и који,
према томе има активну легитимацију je - скупштпна друштва капптала.
•
Судски поступак покреће ce иодношењем тужбе за поништај незаконите одлуке.
•
Овај поступак могу покренути и други органп предузећа - управнн одбор и надзорни одбор, затим члановп и акднонари који имају илп представљају најмање десетпну основног капптала шш статутом одређени
мањн део. Поступак пред судом могу покренутп п поверподн предузећа
чпја потраживањ а износе најмање десетину основног капптала.
Свп напред наведени субјекти могу покренути поступак само ако скупшпша
на њихов захтев не покрене поступак y року од 30 дана од дана подношења захтева.
У вези покретања поступка пред судом могу ce, сматрамо, поставптп трц пптања која заслужују одређена појашњења. Прво, који je то орган предузећа протпв
чије одлуке ce може покренуш поступак пред судом? Друго, на којп начпн ce доноси одлука о покретању овог поступка. Треће, који je то “надлежнп суд”?
Пошто скупштина, као орган власника превасходно покреће овај поступак, јасно je да y обзнр за покретање поступка против њиховпх о д л ^ а долазе др)ти органп предузећаћ) и то: управни одбор, директор, и извршни одбор директора, уколико je статутом утврђено да ce бнра овај орган. Из овог круга “искључшш смо”6
6.
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надзорни одбор, јер он по свом делокругу нз члана 61. Закона и не доноси одлуке
које бн могле бпти предмет судског спора.
Што ce тиче начина п поступка одлучивања од стране скупштнне да ce покрене поступак пред надлежним судом, треба имати y виду одредбе закона које уређују питање кворума п одлучпвања скупштине (члан 256. 257. и 371. Закона). Неопходно je, наравно, да скупштина акционара има кворум за одлучпвање a имаће га
ако су присутни илл представљ>енн акционарп који имају више од половше укупног броја гласова. О овом шггању скупштина одлучује већпном прпсЈтних акдионара ако статутом није другачије одређено.
Скупштпна друпггва са ограниченом одговорношћу може одлучпватп ако су
присутни чланови који имају више од половине укупног броја гласова, ако уговором о оснпвању друштва са ограннченом одговорношћу, односно статутом за рад
скупштпне ннје предвпђена друта квалификована већина. О питањима покретања
поступка пред надлежшш судом протпв незакошгге одлуке органа предузећа,
скупштпна д.о.о. одлучује на начпн утврђенпм уговором о оснивању друштва са
огранпченом одговорношћу односно статутом.
Исти принцип y основи важп и за управни и надзорнн одбор ако они покрену
поступак пред сјдом , с тпм што треба рећи да Закон не уређује питања рада и одлучпвања надзорног одбора, већ оставља да ce то регулнше пословнпком о њеттзвом раду.
Код решавања ових спорова, посебно код остваривања права оснпвача (чланова п акцпонара) поставља ce пптање којп суд je надлежан да решава ове спорове, привреднп суд или суд опште надпежностп.
Овде долази до недоумице и спорења око надлежности посебно због тога што
акцнонар или власшжудела код друштва са ограниченом одговорношћу може битп п фпзичко лнце па општински судови полазећи од те чињенице сматрају да су
онп надлежни за решавање спорова код којих je једна страна y спору физичко лнце. (Решење Окружног сутда y KpæteBy, Гж. 858/94 од 27.09.1994.)
Такво становиште општинских судова je неприхватљиво јер ce ради о споровима везаним за оснивање, рад и престанак привредног (трговачког) друиггва као
субјекта привредног права, па je за те спорове искључнво надлежан привреднп
суд. Ово и због тога, јер ce оснивачки капитал изражен кроз акдије или уделе уписује y судски регнстар који ce води код прпвредног суда.7^
Н а тужбу из става 1. и 2. члана 79. примењују ce одредбе члана 73. став 3. до 7.
Закона о предузећима. Овнм одредбама предвиђено je да je могућа и вишеструка
дернвација подизања тужбе за зависно предузеће од стране акционара и чланова,
као и повериоца матнчног предузећа према зависном предузећу, односно акционара, чланова или поверилаца зависног предузећа према матичпом предузећу.
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У том случају акдионари, чланови и повериоци обавепггавају предузеће о покренутом спору.
Акционари, чланови н повериоци који успеју с тужбенпм захтевом y целини
нли делимично имају право на накнаду трошкова од предузећа.
По тужби суд може, поред накнаде штете, поннштити оспорену одлуку, односно правни посао ако je могућа реституција или ако то не проузрокује штету трећем савесном лицу.
Поступак пред судом по овој тужби je хитан.
Тужба за поништење одлуке органа друптгва не одлаже извршење спорне одлуке. Међутим, суд може (на предлог тужпоца или о сопственој иницијативи) донети привремену меру обуставе нзвршења оспорене одлуке. По правнлу суд ће тако поступитп ако прети ненадокнадива штета за друштво y случају статусних промена, промена оснивача или незаконитпх смена органа друиггва и др.
Према ставу 2. члана 80. закона санкције које суд може пзрећи по тужбп протнв незаконнте одлуке су:
(1) поншпгај оспорене одлуке
Овом мером незаконита одлука ce елиминише из правног поретка п као таква
не може да пропзводи правно дејство.
(2) обавезатн доносиоца на пзмену одредаба статута, односно другнх општих
аката на основу којих je донесена незаконнта одлука.
Ова друга мера пли санкција коју суд може наложпти доносноцу (органу предузећа) и обавезати га на пзмену одлуке осннвачког акта, статута илп других опиггих аката, на основу којих je (као општег акта - нзвора права) донета незаконита
одлука, свакако заслужује коментар. Законодавац je проппсујући ову меру имао за
циљ да отклонн основ, извор, доношења незаконитих одлука y предузећу. Изменом одредаба Статута односно друтах општих аката спречава ce да ce п убудуће
доносе незаконите одлуке. Са тог становишта свакако да je ова мера разумљпва и
прпхватљнва. Међутим, с друге стране пма нешто, чини ce, наравно уколико смо
правилно разумели суштину наведене мере, што може да пзазове сумњу y усклађеност ове мере, са “системом”, односно положајем и овлашћењпма суда. О чему
ce заправо ради? Да би надлежни суд обавезао доносиоца на измену одредаба статута или другог ошптег акта морао би, сматрамо, да пре доношења такве мере изврши оцену усклађености одредаба нпр. статута са законом. На основу такве оцене законитости суд закључује да je одредба (одредбе) стазуга незаконита, те да као
таква представља основ за доношење незаконитих одлука y предузећу и да je треба изменнта. Стога доноси одлуку којом обавезује донсхиоца статута на измену,
односно усклађивање са законом. Уколнко бп пз тпх разлога надлежнп суд доноспо ову меру чини ce да ce с правом може поставитц шггање основаностп таквог
овлашћења суда. Ово стога што y нашем уставном спстему “зашпгга уставностп,
као и заштита закошггости y складу с Уставом, припада Уставном суду”.
Према томе, уставни суд je, по сшш устава, којп утврђује његову надлежност,
овлашћен да одлучује о сагласностп статуга u другпх општих аката предузећа са

законом. Давањем овлашћења суду из тачке 2. став 2. члана 80. Закона о предузећима да обавезује доносиоца на измену одредаба статута односно других општих
аката кроз оцену њихове законитостп не би бшто, по нашем мишљењу y складу с
Уставом, јер такво право не припада редовном суду. Ово што смо напред истакли
има смисла само ако суд буде доносио наведену меру, кроз неку врсту посредне
оцене закошггостн. Да ли ће надлежнн суд тако и поступати остаје да ce види y судској праксп која ће ce формнратн y решавању спорова по тужби за поништај незаконпте одлуке.
Без претензпје за заузимање коначног става о смислу и домашају наведене
одредбе закона, циљ нам je био да изнесемо нека своја размишљања и макар отворио расправу о овом правном питању.

Мр Сања Граић-Сшеиановић,
консултант y предузећу CES Месоп, БеоГрад

Правни аспекти управљања предузећем y поступку
својинске трансформације
1. Период својинске трансформације одликује варијабвлна
структура капитала
Предузећем упра&л>ају власницп. Оспм y законом проппсанпм изузецима, y
управљању предузећем власннцп ће учествоватп сразмерно вредностп својих акцпја, односно удела.1^
У перподу спровођења својкнске транформације структура капптала je варнјабплна, па стога овај процес карактерише нпз спецнфпчности )■сферп остварпвања Јтзрављачке ф}тпсдије )' предузећу. И з наведеног разлога je потребно y овом
периоду y вшпе наврата пзвршптп усклађивање управљачке функције са реалном
власничком структуром.
Функција )Т1раал>ања пред}зећу које ce налази )■поступк) промене власннштва кашггала врши ce y складу са струкгуром основног капнтала u уплаћенпм акцијама, односно уделима. Друип'венп капптал ce исказује y акдијама или уделима
одређене номттналне врадноста, које немају карактер сопствених акцпја, односно
удела.
Временска детерминисаност важења посебнпх правила упраггнања предузећем y поступку својинске трансформације подразЈ^мева перцод од доношења одлуке о својинској трансформацпјп y предузећу до уплате свпх акцпја y целости, одно1.
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сно преношења акција на Фонд пензијског и инвалндског оспгурања и продаје свих
акција, укључујући и оне које су, свентуално, пренете на Акцнјски фонд.
Претходно питање отварању поступка својинске трансформације јесте процена вредности капптала предузећа. Закључно са 20. фебруаром 1999. годнне Дирекцији за процену вредносги капитала прд Мпнистарству за власннчку трансформацпју Републике Србије 1547 предузећа je поднело захтеве за верификацпју
процена вредности друштвеног кашггала, с тим пгго je последњих месецп прпметно убрзање спровођења ггроцеса својинске трансформације y односу на пернод од
новембра 1997. до октобра 1998. године.
Процењена вредност капптала представља полазну основу за сва власничко-зираатвачка усклађпвања која ће уследити y посгупку својшске трансформације.
С обзпром да ce y овом перподу власнпчка структура предузећа редефинише y
неколико наврата, потребно je y датпм околностима помжрити два захгева када je
реч о упраал>ању предузећем: пспоигговати управљачка права стварних власника
алп тако да ce нстовремено не реметп пословање предузећа честпм променама y
областн руковођења u управљања.

2 Измена општих аката предузећа
Промене власничке структуре y предузећу које ce налази y процесу својинске
трансформацпје условљавају низ других измена y домену организације, начнна
упрааљања, кадрова и других аспеката пословања предузећа, које морају бити
уређене ошптим актима.
Фушсдпја управљања предузећем мора ce прилагођавати новонасталпм околностима и стално ce са њима усклађивати, све до завршетка процеса својинске
трансформације.
То даље значп да ce општи акти предузећа, пре свега Статут, морају измевити
и допунитн y делу којп ce тиче структуре капитала, састава п рада Скупштнне,
У правног одбора и Надзорног одбора.
У ком тренутку процеса својинске трансформацпје je потребно извршити измене и допуне општпх аката y наведеном домену? Свакако по завршетку поступка својинске трансформације y предузећу.
Али, власничка структура ce мења и y току самог процеса својннске трансформације. Стога ce као претходно, поставља питање тренутка y коме ce власничка структура мења, односно када ce први пут стиче власништво над акцпјама
y овом процесу?
Закључењем уговора о стицању бесплатних акција y првом кругу својинске
трансформације лшце стиче својство акдионара2^. Тог тренутка оно стиче н право
да учествује y управљању предузећа сразмерно номиналној вредности акција по
основу угшса.

Да ли ce измене и допуне општих аката морају учинити одмах по исгеку рока
за закључење уговора y ирвом кругу својинске трансформацпје? Или треба сачекатп прво наредно одржавање седницз Скушлтпне, као органа власнпка y предузећу?
Састав СкЈтшгаше ce усклађује са власничком структуром пре одржавања
сваке седнице, п y том смислу je потребно учжнити измене и допуне одредаба Статута, Правилннка о раду Скупштине и др>тнх аката које ce односе на ова шггања.
Статутом не може бнти предвиђено да акције које ce отплаћују на рате дају
право на управљање према својој вомпналној вредности, што имшшцира обавезу
предузећа да утврди колика вредност отплаћених акцпја даје право на један глас,
што мора битп евидентпрано пре одржавања сваке седнпде Скупитш е.
Акдпонари ће, по основу износа отплаћених акција, имати тако прво гласа иако акдије нису y целино отплаћене, y складу са вредношћу која даје право на један
глас.
Истовремено, мишљења смо да je овај повод за статутарне пзмене и допуне
погодна прилика да ce општи акти ускладе, y предузећлма која то још нпсу учпнпла, са одредбама важећег Закона о предузећпма, за шта je предузећу пначе прописана и законска обавеза до краја ове годпне.

3. Први круг својинске трансформације
Пошто je процена вредности капптала верпфпкована од стране Дирекцнје за
продену вредностп капптала при Минпстарству за економску и власнпчку трансформацију Републике Србпје, предузеће започпње процес својннске трансформацпје. Структура орагана предузећа ce не мења с предузећем до завршетка првог
крута.
Органп предузећа после доношења Одл)же о спровођењу процеса својпнске
трансформацпје обављају своје фзтпсдпје y непромењеном саставу све до завршетка првог круга својпнске трансформацпје.
Моментом закгБз^чења утовора о продаји (односно стпцању акцпја по основу
уппса) лпце постаје акционаром предзвећа н има право да учествује y Јиравгвањ)'
предузећем.
Иако право на управљање сгаче моментом заклучења утовора, пмовпнско
располагање, односно продаја акцпја стеченпх уппсом y првом кругу својинске
трансформацпје огранпчено je утолпко што ће ce акднје пздаватп ( a тек по издавању могу ce и продати) y одређеним временским размацпма: y првој годинн, рачунајући од истека рока за закључење уговора y првом кругу својпнске трансформа-.2
2.

Постоје различнта мишљења по питаау одређивања тренутка када ce стиче статус акционара y спровођењу поступка својинске трансформагџЈЈе. Постоје мишљења да ce као релевантан узима моменат када будући акционари упишу бесплатне акције односно када
потпишу уписницу, Сматрамо да ce овај критеријум не може узети y обзнр, будући да
□осле уписа лице може одустати од закључеља уговора о стацању акција.

ције, нздаје ce 10 посто акције по основу уписа, y другој и трећој годинеи по 20% и y
четвртој и петој по 25%.
Закључењем уговора о стицању акција y првом кругу својинске трансформације лице сгаче право на управљање y предузећу сразмерно номпналној вредности
уписанлх акцпја.
Пнтање на који начин и од ког тренутка ce ово право реализује рефлектује ce
пре свега на терен састава и рада Скупштине, као највишег и органа власника предузећа, којц бира и разрешава н чланове Управног одбора као органа управљања.
Неспорно je да ce после истека рока за закључење уговора о стицању акција
по основу уписа y предузећу мења структура власника. Али, друто je питање инстшудпоналмзације права на управљање пз акцнја стеченпх по основу уписа. Да
ли ce оно п непосредно остварује одмах по завршетку првог крута? Мшиљења смо
да ce оно стиче y тренутку закључења уговора, али ce операционализује тек са првим наредшш заседањем Скушлтине.
Поставља ce, међутим, питање када ce заказује седннца Скупштине радн утврђпвања нове структуре чланова?
Прва промена y струкгури капитала евидентира ce истеком рока за закључење уговора о стицању акција y првом кругу својинске трансформаццје.
Међутим, закон не прописује обавезу управе предузећа да одм&х по завршетку
првог круга својинске трансформације закажу седшшу Скупштпне. Стога, могуће
ја започетп, па м окончати друти круг својинске трансформације a да ce структура
чланова Скучшггпне не пзменн y односу на стање пре започнњања поступка.
Прва наредна седннца Скуппшше заказује ce према динамици предвиђеној важећим актима предузећа п на њој ће бити утврђен број гласова сваког акционара,
сразмерно внсини уписаних y првом кругу, и, y случају да je завршен и други круг, y
њему уплаћенпх акцпја са пршадајућнм делом попуста.
Све до коначне продаје авих акднја издатих y поступку својинске трансформапдје за сваку седницу Скупштине при утврђивању списка учесДика мора ce тачно
утврдити број гласова које дају раније стечене акције, број који дају бесплатне акдије, број гласова које даје вредност отплаћених рата за акдије које ce ошлаћују и
број гласова које y моменту одржавања Скупштине даје постојећи друшгвени капитал.
Скупштина акционара одлучује сразмерно структури капитала и на тој основи
приладајућем броју гласова сваког акдионара с правом гласа. Стога ће ce y процесу својинске трансформације пре одржавања сваке скупштине ускладити њен састав са променама y структури капитала'^.
Успостављање и функцжшисање Скупштине y овом тренутку зависи од низа
чинилаца, међу којима су најзначајнпјп: структура кашггала, укупан број чланова
Скупштине, модел представљања акционара y Скупштини, број гласова по основу3
3.
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бесплатнпх акција, по основу друиггвеног капитала, по основу акдија стечешш по
ранијнм прописима нтд.
Треба међутим имати y виду да Управном одбору може битн y сваком тренутку у п ^ е н захтев за сазивањем Скупштине од стране постојећих чланова који пмају нли представљају најмање десетину основног капитала, уз навођење разлога и
питања о којима би Скупштина требало да одлудгује.
Уколпко Управни одбор по оваквом шсменом захтеву не сазове Скупштину
y року од 15 дана од дана подношења захтева, Скупштину могу сазвати сами иницијатори456).
Иницијатор y наведеном смпслу не може пмати статус мањннскиг акцнонара
пли члана н тиме остварпвати права која му по том основу пршадају по основу акцпјског друпггвеног капитала3-*.

4. Статусни дуалитет чланова Скупштине
Већина јутословенских предузећа y овом тренутку пма хибрпдни карактер.
Својпнску трансформацију ова предузећа започела су по ранијим проппспма
(Закон о друштвеном каппталу, Службени лист СФРЈ бр. 84/89 н 46/90 и Закон о
условима п поступку претварања друштвене својине y друге облпке својине,
Службешз гласник. Републике Србпје бр. 48/91,75/91,48/94 и 51/94).
У њиховој структури кашггала, пре отпочињања поступка трансформације по
важећим продисима већ су заступљени и друштвени и приватнл кашггал. Вредност преосталог друштвеног кашггала утврђује ce на дан доношења Одлуке о издавању и продаји акција y предузећу које својинску трансформацпјиу' наставља по
садашњпм законскнм прописима. Однос друштвеног и акцпјског кашггала y укупној стругаури тако ће ce мењатп све до ишчезавања друиггвеног кашггала6).
Пројектовано на сферу управљања то значи да ce оно одвнја по правшшма која представљају нехомогенизовану мешавину одредбн о управљању акцнонарским
дручпгвом п одредбп које важе за нетрансформпсана друштвена предузећа.
Постојећу Ск\ пшт1шу предузећа чине представнпцп акцпонара п представнпци друштвеног капитала. Интересантно je да п представнпцп акцпонарског и представнпцп друиггвеног капптала потнчу из нсте пнтересне rpjiie: пз раније плп сада
запослешгх лица y предузећу Трн грозда. То je постојећа слпка.
Истеком рока за закључење Јтовора y првом кр}тугсвојпнске трансформацпје
запослеш! стичу својство акдионара по основу уппса акцнја.
4.
5.
6.

Члан 251, тач.2 Закона о предузећима (Службени лист СРЈ бр.29/96, 33/96, 29/97 н /98)
Васиљевнћ М.: Комеетар Закона о предузећима, Београд, 1996., стр.347
Паралелно са спровођењем поступка својинске трансформације по важећем Закону, y
предузећу ce могу и даље отплаћивати акције уписане y складу са ранијим прописима, све
до истека рока за отплату - в.ЛГомић М., Келечевић Л., Анџић М., Пословање акцијама y
својинској трансформацији, Београд, 1997., стр. 168

По основу уписанпх и купљених, односно отплаћених акција, запослени имају
право на учешће y раду Скупштине предузећа, сразмерно уписаним акдијама.
Структура чланова Скушптине суштински неће бити измењена ни реорганизацијом после завршеног првог круга својинске трансформације, јер нови власници такође потичу из редова садашњих и бивптих радника предузећа.
И з наведених разлога, евидентно je статусно двојство раније и сада запослених предузећу и то y два правца:
А) Са једне стране они су власници, који имају право на управљање, право на
добит п сл., a са друге стране они су радници чији je радно-правни статус одређен
важећим законским прописима, колективним уговорима и сл.
Б) Учсствујућп y управљању предузећем, запослени представљају две структуре власника: акционарског и друштненог.
Дакле, y предузећу са делпмично трансформисаним друпггвеним капиталом
управљање ce врши сразмерно структури основног капитала и уплаћеним акцијама, тако да y састав Скупштине улазе две групе лица: акционари и представници
друштвеног капптала.
Алж, овај дуалитет чланства y Скуппшши јесте само привидан, с обзиром да
чланови Скупштине по оба основа: власнипггва и рада са друштвеним капиталом,
потичу из исте групе лица: запослених y предузећу.
Ово неће бити случај само y односу на оне запослене који нису стекли акције
ни по ранијим нп по важећим пропнсима о својинској трансформацији7-’.
С обзиром на наведени статусни дуалнтет чланова Скупштвне, треба га имати
y виду као могући узрок спорова y раду и одлучивању Скупштнне, y случајевима
када ће доћи до сукоба између личног мнгереса поједашог акцнонара и интереса
запосленог, као представника друпггвеног капитала.
У садашњем саставу Скушптине присутни су представници друштвеног и
акционарског капитала. Посгојећим актима предузећа утврђен je начин избора и
рада лица које y Скушптини представља акционаре или запослене.
Статутом предузећа утврђује ce број чланова, начин избора, мандат, начин одлучивања, састав и одговорност представника акционарског и друштвеног капитала y Скупштини.
Друпггвени капитал ce и даље изказује y акцијама одређене номшалне вредности - тзв. неименоване, односно некласификоване акдије8-*.
Статутом предузећа уређује ce која вредност акције даје право на један глас,
односно колико ce највише гласова може имати, без обзира на номиналну вредност акција које поседује акционар.
Н а овај начин, предузеће ће самостално уредити укупан број гласова, односно
број чланова којн чнне Скупштину друштва.
7.
8.

Павић М.: Скупштина друштвеног предузећа y процесу промене власништва капитала,
Правни живот бр.11, Београд, 1998.
Васиљевић М.: Коментар Закона о предузећима, Београд, 1996., стр.341; види чл. 400.
Закона о предузећима

При томе, могућа су различита решења, али важно je да ce Статутом може
уредити да Скушптина нма онолико чланова колико одговара интересима предузећа.
Управљачка права акционара одређује номинална вредност бесплатних акција и вредност отплаћених акција које ce отплаћују y ратама.
Статутом предузећа утврђује ce која номинална вредност акција даје право на
један глас y Скудштини.
Акционари чија номинална вредност акције не даје право на један глас, могу
ce удруживати како би остварили одговарајући број гласова y Скупштини.
Сваки акдконар који има акцију чија номинална вредност даје право гласа, самим тим je и члан Скупштине. Друго je, даље, питање да ли ће он своја права y
Скушптини вришти лично, илп ће бити заступан, сам или са другим акционарима,
од стране трећег лица.
Дакле, y процесу својинске трансформације и даље су присутне обе категорије
капитала, с тим игго ce друхпгвени постепено смањује y односу на акционарски. То
практично значи да ће ce y органима управљања мењати квантитативан однос
представника друштвеног и акционарског кашггала, али правила и процедура рада
ce квалитативно не мењају.
С обзнром на статусно двојство лица која су и акционари и (бивши илн садашњи) запослени y предузећу, вероватно je да ће представници y органпма управљања н даље долазити из истих група као и досада, па до завршетка друтог круга својинске трансформације сигурно, a можда и до окончања укупног процеса - све ће
остати ”у кући”, односно y предузећу.5

5. Други и трећи круг својинске трансформације
Гласови по основу акција другог крута својинске транформације, за разлику
од бесплатних акцпја из првог круга, успостављају ce не према уттису, већ према
отплати тих акдија.
У периоду оталате акцпја из другог круга мењаће ce и струкгура гласова y
Скушптпни, тако да ће ce, поред гласова по основу бесплатних акција из првог
крута, број гласова акцнонара повећавати за пзнос оталаћеннх акцпја, a смањпвати број гласова представника друштвеног капвтала.
Структура гласова ће ce утврђнвати пре сваког скушнтинског заседања.
Када je реч о акцијама које ce отплаћују y ратама, на свакој седници скуппгшне мора бити евидентнрано п констатовано колика вредност отплаћених акцпја
даје право на један глас.
Акцнје предузећа које не буду продате до истека рока пз јавног позпва за други круг својинске трансформације преносе ce на Акцијски фонд Републике СрбијеУписане акције са попустом од чпје отплате уппснпцп одустану пренеће ce такође Акцијском фонду.

Треба имати y виду да акције пренете на фондове не дају право гласа, тако да
ce гласови по основу осталих акција узимају као укупни гласови скушптине предузећа.
Прпорптетне акцпје, према Закону о својпнској трансформаднји9\ ce не издају, већ то својство добијају све акције које ce пренесу на Акцијски фонд. Приоритетае акцпје дају право на приореитетну дивиденду и друта имовинска права, иако
Фонд није њихов власник, већ су му само поверене на привремено чување.
Акцијски фонд убира дивиденду све до продаје акције, када приоритетне акције постају обичне.
Приоритетне акцпје не дају право на управљање. У два случаја, ипак, закон
предвпђа изузетке од наведеног принципа. Прво, Акцијски фонд ће учествовати y
управљању предузећем уколико je y њему уписано мање од 20% свих акција које
ce пздају y поступку својпнске трансформације и ако je број уписаних акција мањи
од 50.
Друго, Акцпјски фонд ће пмати право да учествује y управљању предузећем
уколико му приоритетна дивиденда не буде исплаћена y року од две године од дана
када je требало да буде исплаћена.
У оба наведена случаја, Акцијски фонд остварује право на учешће y управљању предузећем сразмерно вредности акција које су му пренете, y односу на вредност свих акција издатих y поступку својинске трансформације.

6. Директор, Управни и Надзорни одбор
Чланове Управног н Надзорног одбора бира Скушптина.
Скупштина предузећа Три грозда y новом саставу, усклађеним са измењеном
структуром кашггала y току својинске трансформације, има дакле право да бира и
опозива чланове Управног и Надзорног одбора.
Нема разлога да постојећа структура ових тела буде мењана y току својинске
трансформације, осим y делу који ce односи на број представнЖа запосленвх. У
сваком случају, одл)лсу доноси Скупштина, y новом саставу.
Три грозда je до спровођења поступка својинске трансформације било предузеће са већинскжм друнггвешш капиталом, па je сходно томе трећина чланова
Управног и Надзорног одбора била бирана из редова запослених.
У предузећу са већинским приватним капиталом, запослени y Управни и Надзорни одбор бирају најмање једног представника.
Већинско чланство y Управном и Надзорном одбору не може ce стећи кумулацијом учешћа запосленмх по основу рада н по основу својине.
У току спровођења својинске трансформације y предузећу директор учествује
од почетка, вршећи припреме за доношење иницијалне и осталих одлука y овом
9.

Приоритетне акције о којима говори Закон о својинској трансформацији не треба поистовећивати са приоритетним акцијама које ce издају по основу Закона о хартијама од
вредности и Закона о предузећима.

процесу, a као извршни орган има обавезу да донете одлуке спроведе, односно
обезбедн њнхово спровођење.
Директор, кога бира п опозива Управни одбор, y периоду спровођења својинске трансформације и по његовом засвршетку нормално обавља своју функцију
представљања п заступања предузећа.
З а време спровођења својинске трансформације, директор представља и заступа предузеће пред надлежним органнма изван предузећа који учествују y овом
процесу.
Директор предлаже и прати доношење општах аката, као и њпхово усаглашавање услед насталих промена y предузећу y поступку својпнске трансформацпје.

7. Закључак
Предузеће које започнње спровођење својинске трансформације по важећим
законским прописима располаже кашггалом који je друиггвени, нли, пгго ће чешће
бити случај, структуром y којој je прнсутан и акционарски капитал, алп je друштвени доминантан.
Спровођење својинске трансформацнје водиће промени струкгуре капнтала y
правцу умањења друштвеног кашггала на рачун акционарског, све док овај први
потпуно не ишчезне. Како ce y току својинске трансформације однос акционарског и друпггвеног капитала y више наврата мења, немогуће je y сваком тренутку
успоставити равнотежу измећу постојеће власннчке сгруктуре п састава органа y
предузећу, пре свега Скуппгпши. Ово двојство условљава постојање посебног режима управљања y поступку својинске трансформације.
После завршетка првог круга евицентпра ce однос y структури кашггала предузећа.
По окончању другог кр)та вриш ce пресек власннчке стрзтсгуре, с тнм пгго ће
ce он и даље мењати с обзиром да ce власништво стиче по основу отилаћених акција, a закон предвиђа могућност вишегодшпње отплате y ратама.
Пре сваког заседања Скупштине бпће утврђена постојећа власничка структура y предузећу које спроводи власнпчк}' трансформадију, али не постоји обавеза
сазпвања посебних седннца Скупштпне ради усклађивања управљачких и власничких права, јер бп то оперативно ц било немогуће пспратити из разлога сталних промена ових потоњих.
Дакле, неће ce путем честих заказивања седннца Скупштине пратити промене .
власничке структуре, већ ће она бпти евидентпрана н уважена на сваком заседању
y смнслу измене састава чланова Скупшпше.
Треба ипак имати y виду право Скуппгшне да y новом саставу, уколико за то
буду постојали посебни разлозп, раснравља о саставу и раду Управног и Надзорног одбора.

Када je реч о управљању y предузећу које ce налази y поступку својинске трансформације, оператпвно гледано ншпта ce не мења све до првог наредног редовног заседања Скушптине, које може бити одржано после окончања првог, али и
другог круга. Пре одржавање те седнпце, потребно je пзменити Статут и друге опште акте y делу који ce односи на број представника акдионарског и друпггвеног
капитала.
На овај начпн ће предузеће спровести поступак својинске трансформације уз
стално праћење пзмена y својинској структури, али без негативних последпца које
бп проистекле из честнх промена y домену управљања и већлх потреса y укупном
пословању.

Снежана Павловић,
ЈП „Електропривреда“ Србије, Београд

Улога синдиката y својинској трансформацији
Својинска трансформацпја има за циљ повећање ефикасности предузећа, својинском променом, прибављањем додатног капитала и променом система управљања.
Програм трансформације треба да реши питање целовптог преструктуирања
предузећа (програмско, управљачко, својинско, финансијско, организационо, технолошко и сл.) или по сегментима, као и питање решавања вшпка запослених
(преквалификација и доквалификадија, докуп стажа, отварање нових програма,
фшансијска подрнжа за развој малог предузетнииггва птд.).
У права предузећа има обавезу да сагледа и предложи најбоља решења уз оцену да ли ће болве ефекте дати програм по сешентима пли ce све може обавити y
поступку својинске трансформадије.
Предузеће ингересно припада власнидлма капитала предузећа, управп предузећа, запосленнма y предузећу п ван њега, спндикату, повериоцима предузећа и за
један број предузећа Влади Републике Србије.
У законским оквирима којп одређуји да су акцпонарп мањински по капиталу a
већински по броју мора ce наћп начин да ce y процесу својинске трансформације
створи неконфликтно предузеће. Посебну улогу y томе има синдикат.

Правни осеов деловања
П равш оквир за деловање сивдикта садржан je y законима, статутима предузећа, Статуту Савеза синднката Србије н колекгивним уговорима.

13акони
Закон о својинској трансформацији (Службени гласник PC број 32/97) y члану 10. став 6. прогшсује обавезу предузећа која располажу друштвеним капиталом,
да Програм трансформације y предузећу доносн орган управљања, доставља га
синдикату предузећа и обавепггава запослене y предузећу, y складу са статутом
предузећа.
Закон о основама промене власништва друштвеног капитала ("Службени
лист СРЈ", бр. 29/96...) y члану 8. прописује да je предузеће дужно да Програм доставп сивдикату предузећа н да о програму обавести запослене y предузећу, y складу са статугом.

П Статут Савеза синдиката Србије
Статут Савеза свндиката Србије утврђује права и дужности чланова Савеза
спндиката међу којима су најзначајнија да учествује y изграђивњу ставова синдиката којима ce обезбеђује материјални, социјални и друштвени положај и правна
сигурност радника, да изражава своје интересе, усаглашава их и учествује y активностима ради остваривања заштите чланства као и да буде информисан о активностима које ce воде y синдикатима и Савезу синдиката.
Статутом Савеза синдиката Србије предвиђено je да члан Савеза синдиката
има право на бесплатну правну помоћ y остваривању права из рада, заступања
пред послодавцим и органима управљања, судским и другим државним органима.

Ш Статут предузећа
Закон о предузећима y члаву 87. прописује јавност рада органа предузећа с
тим да ce начин остваривања јавности рада органа предузећа урсђује статутом или
другим ошптим актом предузећа.
Начин остваривања јавности рада који je регулисан статутом одредиће поступак и улогу синдиката предузећа y свим фазама својинске трансформације.

IV Колективни уговори
Закон о радним односима y члану 124. прописује да je овлашћена организација
синдиката, y смислу овог закона, организација синдиката регистрована код надлежног органа y коју je учлањена већина синдикално организованих запослених. У
поступку преговарања ради закључивања посебног, односно појединачног колективног уговора, овлашћена организација синдиката дужна je да са организацијом
синдшсата y коју je учлањена мањина синдикално организованих запослених која
je регистрована код надлежног органа, оствари одговарајућу сарадњу, ради изражавања интереса запослених који су y њу учлањени.
Ова одредба Закона о радним односима може ce аналошо примешгш и y поступку својинске трансформације.

Деловање синдиката y поступку својинске трансформације
Пограм својинске трансформације
Према Закону о основама промене власншптва друштвеног капитала Програм промене власништва друпггвеног капитала предузећа садржи нарочито:
•
вредност укупног и друштвеног капитала,
•
циљеве које предузеће намерава да постигне променом власништва
друштвеног капитала,
•
модел промене власннштва и
•
облик y који ce предузеће трансформиш е,
•
реш авањ е питања запослених,
•
активности y поступку промене, њихов редослед и носиоце.
Сивдикат y поступку својинске трансформације заступа интерес запослених a
он je садржан y свим деловима програма својинске трансформације a посебно y делу решавања питања запослених.
Да би ови интереси бшш сагледани и да би Програм могао да их обухвати потребно je да синдикат сам буде информисан о цвљу својинске трансформације и
пројектованим резултатима као и начнну на који ће ce онн остварити.
Синдикат добија програм када га усвојп орган управљања предузећа пгго значи да о програму даје своје мишљење. Закон не допушга могућност активног
учешћа синдиката y његовој изради. Основ за учешће y његовој припреми садржан je y Статуту Савеза синдиката Србије и статуту предузећа ако садржи такве
одредбе.
Према томе синдикат je овлашћен да на програм даје п претходно и накнадно
мишљење и да захтева од управе предузећа објашњења и разлоге непрнхватања
препорука и мишљења.
Мпшљења, примедбе и препоруке могу ce дати на програм y целпнп нли на
поједине његове сегменте.

Мишљења осталих учесника y поступку својинске трансформације
Закон о предузећима обавезује органе предузећа да обавезно ннформипгу акционаре, о питањима која ce тичу њиховнх права на акције п права из акцнја и то
пре п после стидања акција. Тако ће акцнонарн y предузећнма са мешовптнм капиталом иматп утицај на доношење одлуке о својпнској трансформацпјп преко
органа y којпма остварују право управљања
I Савет запосленпх има право да од управе предузећа захтева пнформацпје о
шггањнма која ce односе на права запосленпх по основу рада и да о свом ставу о
тпм пптањпма обавести управу предузећа.
Закон о својиској трансформацији даје одређена права y поступку доношења
одлука о својинској трансформацнји п повериоцнма предузећа.

За одређена предузећа, са листе предузећа која врше својинску трансформацнју по посебном програму Владе, Влада Републике Србије даје сагласност на одлуке о својинској трансформацији.
Мшшвење снндиката које ce даје о програму својинске трансформације je само једно y низу и због тога je потребно да ce претходно дефшшпу интереси свих
интересних група и усагласе како би ce програм реализовао на начин и по динамици која je y њему садржана.

Синдикат y остваривању функције информисања запослених као акционара
Својинска трансформација je дуг и формалан поступак y коме ce права на акцнје остварују сукцесивно и фазно тако да je важно да велики број запослених, потенцијалних акционара буде информисан о својим правима које стичу као акционари, о обавезама које из тога следе a посебно о променама које својинска трансформација доноси предузећу.
Промене које претрпи предузеће y погледу организације рада, висше вредностн капитала, облику органнзовања, начину управљања, повезивања путем капитла, учешћу Акцијског фонда као акционара и економским последицама које из тога произилазе неминовно утичу на положај запослених.
Информисање запослених као акционара најбоље ће обавити синдикат имајући y ввду да то информисање мора да буде циљно и да следи интересе запослених.
Информадпје ce пружају пре својинске трансформације, за време и после обављене својинске трансформације.
Пре својиске трансформације то су информадије о вредости и структури капитала, могућим моделима својинске трансформадије, потенцијалним инвеститорима, правима запослених на акције под повлашћеним условима, вредности капитала који ће ce трансформисати поделом "бесплатних акција" и пројектованој
структури капитала по извршеној својинској трансформацији.
За време својинске трансформације информжсање треба да ce односи на регулисање сукцесивног стицања права из акцмја a то су првенствено право на управл>ање и право на дивиденду. Уколико акције дају и друга права запослени треба да
буду обавештени о врсти и обиму тих права као пгго су: право пуне својине на акцијама које ce стичу уписом, право на потврду о власништву, право прече куповине, право преноса акција пуним индосаментом, сагласно закону, право на равноправност са осталим акционарима, право на део остатка стечајне или ликвидационе масе предузећа н право увида y књигу акционара
Будућн акционари треба да буду упознати са обавезама и то: уплате уписаних
акција сагласно уговору, поштовање правила предузећа, чување пословнкх тајни
предузећа, да код преноса омогуће остваривање права прече куповине осталим акционарима предузећа плаћња пореза на имовину и трошкова уписа акдија и др.
Информисање запослених по извршеној својинској трансформадији односи ce
углавном на промет акција и то на време када ce могу стављати y промет, услове и
начин продаје пугем берзанских посредника преко финансијске берзе, право пре-

че куповине акција, начин контроле управе предузећа, заштиту мањинских права
акционара и др.

Деоба добити
Акционар има право на удео y годишњој добита коју скупштина одреди за деобу (дивиденда). Ако акцжје нису уплаћене, добит ce дели сразмерно извршеној уплати, према времену уплата извршених y току пословне године. Скушптина може
одлучити да ce добит не дели акционарима, или да ce не дели акционарима који
имају одређену класу акција, већ да ce употреби за друге намене.
Запосленима ce мора предочити право које je регулисано y члану 303. Закона
о предузећима према коме ce припадајућа добит по основу друштвеног капитала y
акционарском друштву с мешовитим капиталом расподељује за повећање основног капитала и резерве и запосленима, y складу са стаггутом и колектиетим угово-

ром.
Правна запггита и превенција
Статутом Савеза синдиката Србије предвиђено je да члан Савеза синдпката
има право на бесплатну правну помоћ y остваривању права из рада.
Ta правна помоћ може бити превентивна y виду давања правннх савета али
може ce огледати y заступања пред послодавцем и органима управљања, судским и
другим државним органима.

Спорови
У процесу својинске трансформације може доћп до спора који ce не може реттшти шфним путем.
Спорови који ce воде могу битн везани за повреду права запосленог y поступку својинске трансформације. Акционари којима су повређена мањшкжа права
могу водити спор на основу овлашћења нз Закона о предузећима и y том спору запослене односно акционаре може да заступа правна служба синднката.
У својинској трансформацији учешће имају и многи државни и друтп органи и
организације, који доносе одпуке којима утврђују права и обавезе предузећа или ce
цени законитост поступка својпнске трансформације
Неке организације и саме постају акционари или убирају средства из својинске
трансформације (Акцијски фонд, Републичкаа заједница пнвалидског и пензијског оспгурања запослених, Завод за тржиште рада, Фонд за развој Републпке Србије) па спндикат може да покрене спорове или да узме учешће y њпма ако докаже да je његово учешће везано за запггиту пнтереса запослених.

Радни однос и акционарство
Радни однос je везан за акционарство на два начнна. Првн je остваривање права на акције под повлашћеним условнма које ce може остварити само за годпне

радног стажа a друго право je везано за расподелу добити из друштвеног капитала
y предузећдма y којима није довршен процес својинске трансформације.
Сам радни однос није условљен статусом акционара и може престати независно од уписа и куповине акција. Међутим y својинској трансформацији стоји обвеза да ce програмом својинске трансформације предвиди решавање шггања запосленпх a уколико ce планира смањење броја запослених то мора бити регулисано
програмом својинске трансформадије или посебним програмом којим ce утврђују
обавезе предузећа п права запосленнх којим престаје радни однос због промена
које су неминовне y овом поступку.
Синдикат као акционар
Организација синдиката која je уппсана y регистар надлежног министарства
стиче даном уписа својство правног лица и као таква може да стиче одређена права и обавезе. Органпзација синдиката може да стиче пмовину, па самим тим и да
буде купац акцпја.
У нашим условима то неће бити чест случај, али ce може десити да синдикат
купи акцпје предузећа како бп са осталим запосленим као акдионарнма остварио
извесно ужешће y каппталу на основу кога стиче одређена права. То могу бити
случајевп када ce са осталим акцнонарима стиче 10% акција предузећа ради остваривања посебне заштите илж стицање 50% акција заједно са запосленима као акцпонарима ради остваривања права на управљање.
Органвзадинја синдиката y том случају мора куповати акције из сопствених
средстава и нема право на попусте као ни остала правна лнца y том статусу.

Својинска трансформација предузећа са државним капиталом
Законом о својднској трансформацијм прописано je да y предузећима која располажу друштвеним капиталом Програм трансформације доноси орган управљања, доставља га синдикату предузећа и обавештава запослене y предузећу, y
складу са статутом предузећа.
У предузећима са државним капиталом Одпука о трансформацији државног
кашггала предузећа доноси ce уз сагласност Владе Републике Србије. Закон не
прописује обавезу достављања програма синдикату, па ce мжпљење синдиката може прибавити на основу одредаба Статута Савеза синдиката Србије, али прибављање мшпљења није обавезно.
У овим предузећима синдикат може информисата запослене о ниховим правима и обавезама, пружати правну помоћ и бити купац акција.

*

*
*

Улога синдиката y поступку својинске трансформације дефинисана je законима, Статутом предузећа, Статуом Савеза синдиката Србије и колективним уговорима.
Синдикат je овлашћен да даје мшпљење на програм својинске трансформације, али може да узме учешће y информисању запослених, y запггити њихових
права, да пружа правну помоћ запосленима и да их заступа пред државним органима када остварују или штите повређена права, a може и сам стацати акције предузећа.

Жанка Радић,
стручни сарадник Привредног суда y БеоГраду

Сличности и разлике y правном положају чланова
ортачког и командитног друштва
Увод
Закон о предузећима као и већина модерних законодавстава регулише два облика привреднпх друпггава - друштва лица и друпггва капитала.
Чинн ce да ce данас без изузежа може рећн да све земље прихватају четири
стандардизоване форме предузећа: две форме друпггва лица (тзв. јавно трговачко
друштво мли друпггво под заједничком фирмом, односно ортачко друштво "partnership") и комавдитно друштво (обично, докнеке земље познају и командитно друштво на деонице, док друге не познају) и две форме друштва капнтала (акционарско друштво и друштво са ограниченом одговорношћу). По својој правној
прнродн друштва лица спадају y друштва уговоре, док друштва капитала, и ако настају на уговорној основи спадају y друштва шституције.1-*
Према Закону о предузећима ортачко друштво je друштво које ce оснива уговором два или више лица која ce обавезују да уз сопствену неограничену сојшдарну одговорност одговарају за обавезе, обављају одређену делатност под заједнпчком фирмом,2) a командитно друпггво je друштво које ce оснива уговором два
или више лжца ради обављања делатности под заједничком фирмом, од којих нај1.
2.

Мирко Васиљевић, Нестандаризовани облици предузећа y упоредном праву, Право и
привреда, бр. 3-6/95, стр. 36.
Чл. 105. Закона о предузећима, ("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96, 29/97 и 59/98, у даљем тексту

зоп.

мање једно лице одговара неограничено солидарно за обавезе друштва (комплементар), a ризик најмање једног лица ограничен je на износ уговореног улога (команднтор).3)
Слпчне дефиниције срећемо и y упоредном праву: чешком,45-1мађарскомф бугарском,6-*хрватском7' и словеначком.8)
Закон о страним улагањима9) прописује да страна лнца могу ради обављања
делатности y Савезној Републици Југославији под условпма узајамности улагати
средства y предузећа и друге облике организовања за обављање делатности или
услуга, оснивати предузећа y складу са овим законом и другмм савезним законима,
као и добијати дозволу за коришћење природног богатства, добара y општој употреби или за обављање делатности од опттттег интереса, као и да улог10^ страног
лица може бити y девизама, сгварима, услутама, имовинским правима, хартијама
од вредности и динарима који ce по прописима о девизном пословању могу трансфернсати y иностранство.
Дакле, оснивачи друштва лица y својству ортака и комплементара могу бити
домаћа и страна физичка лица, најмање два, с обзиром на уговорни начин настанка, односно y својству командвтора ce могу појавити домаћа п страна физичка и
правна лица, али y случају да ce страно лице јавља као оснивач ортачког друшгва,
пли командитног y својству комплементара поставља ce проблем неограничене
солидарне одговорности таквог лица с обзиром да ce његова имовпна налази y
иностранству, да није позната њена величхша, и да би ce појавио проблем извршења на имовшн страног оснивача.
Међутим, имајући y виду досадашњу праксу привредннх судова, може ce констатоватн да таквих случајева није ни било, али н сама оваква законска могућност
заслужује критику, с обзиром на напред наведене разлоге и проблеме који могу'
настати y оваквим случајевима.
У пракси Одељења судског регистра Привредног суда y Београду, y перподу
од доношења новог Закона о предузећима, a посебно y 1997. п 1998. годпни, прнмећено je да ce све већи број пословнпх људи опредељује за оснивање друштава лица,
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

Чл. 168. ст. 1. ЗОП-а.
Чл. 76. Трговачког законика Чешке, бр. 513/91.
Параграф 55. Закона бр. VI о привредним друштвима HP Мађарске нз 1988. годиве и овај
закон разликује јавно трговачко друштво и командитно друштво као привредна друштва
без својства правног лица.
Чл. 76. Трговачког законика Бугарске објављен y "ДК У З хавев Вестник" бр. 4S, 18. јуна
1991.
Чл. 68. Закона о трговачким друштвима Народне новш е “Сл. лист Републике Хрватске
од 15.12.1993. и овај Закон користи термине јавно трговачко друштво и командитно
друштво.
Чл. 77. Закона о господарских дружбах (Урадни лист РепублиЕе Словеније 10. јун 1993.
године) који их аазива “Дружба з неомејено одговрностјо (друштво са неограниченом
одговорношћу) и "Командинтна дружба" (командитно друштво).
Чл. 1. Закона о страним улагањима "Сл. лист СРЈ", бр. 79/94 и 29/96.
Чл. 3. истог Закона.

те да ce бележи пораст оснивања истих субјеката, и то y 1997. основано je 97 оргачкпх друпггава и девет командитних друиггава, a y 1998. уписано je 125 ортачких
друиггава н 15 командитних друштава.11123)

Чланови друштва лица и њихов правни положај
Ортачко друпггво могу основати само физичка лвца (ортаци), a с обзиром на
уговорни начпн настанка минпмалнн број чланова je лимитиран на два лица потпуно пословно способна. Прн упису y судски регистар y пријави морају бити наведени сви јшчнп подаци оснпвача-члана (име, презиме, занимање, пребивалишге,
лпчнн број и број лнчне карте). Физичко лице може бити члан са неограниченом
солидарном одговорношћу само y једном предузећу.1~) Смисао овог ограничења je
y томе да једно физичко лице може бити само субјект једне неограничене одговорности н тад одговара неограничено солидарно, без могућности супротног уговарања.
По правилу, ова друштва имају малп број чланова, и ако закон не прописује
максималнп број чланова, a то из разлога што представљају заједницу чланова повезаних посебним односом поверења (intuitu personae), што ce рефлектује и на
фирму друпггва која je персонална - заједничка.
Командитно друшгво могу основати најмање два лица, од којих једно има положај комплементара, a друго положај комавдитора. Једна од основних карактеристика ових друштава je да имају две врсте чланова: комплементаре (јавне чланове друштва) и командиторе (тајне чланове друштва).1'3)
Комплементар може бити само физичко лице, a командитор - физичко и
правно лнде. Комплементари пмају статус чланова ортачког друпггва, они воде
послове друштва и морају бити потпуно пословно способни. Командитори имају
статус сличан статусу чланова друштва са ограниченом одговорношћу, с тим што
су њнхова права y командшвом друштву мања него што je то случај са правима
чланова ДОО, a како ce ради о друиггву лица акценат je на њиховим лмчним својствима, што ce огледа и y чињеници да они не могу самостално располагати својим
уделима y друпггву, већ ЗО П 14^ прописује да чланови командитног друпггва располажу уделима према трећим лицима, уз сагласност свих комплементара и командитора са већинским уделом.
Дакле, правни положај чланова друштва лица карактеришу права и обавезе
чланова ових друшгава, која имају извесних сличности, али и разлика и која ће бити предмет даљег излагања y овом раду.
11.
12.
13.
14.

Извештај о раду ПривредЕог суда y Београду за 1998. годину.
Чл. 9. ст. 2. ЗОП-а.
Дара Миленовић, Командитно друштво, Право и привреда, бр. 3-6/95, стр. 160.
Чл. 184. ст. 3. ЗОП-а.

Права чланова друштва лица
Основна права чланова друпггва лица су:
а) лична-статусна и
б) имовинска права.
Лична-статусна права су: 1) право на управљање и вођење послова друштва
(пословодство) и 2) право на пнформисање, a имовшска права су: 1) право на добит, 2) право на располагање уделом и 3) право на поделу имовине y случају престанка предузећа.

А) Лична - статусна права
1. Право на управљање друш т вом и вођење послова друштва (пословодство)
Ово je право којим располажу члановн друштва који неограничено солидарно
одговарају за његове обавезе.1^ (Ортацн и комплементарп) Закон о предузећпма1516^ прописује да ce уговором о оснивању ортачког друштва утврђује начин вршења функције других органа из чл. 60. ЗОП-а (скушптине, управног н надзорног
одбора) кад ce ти органи не бирају, као и да ce правни пословп и друге радње који
излазе из круга послова и радње које ce редовно врше при обављању делатностж
ортачког друштва (пословодство) могу обављати уз сагласност свих чланова ортачког друштва, ако уговором о оснивању није утврђено већинско одлучивање.
П о правплу, члановп оргачког друиггва управљају - доносе одлуке једногласно, ако уговор о оснжвању не предвиђа већинско одлучввање, a и када je предвиђена већина, требало би да ce рачуна по главама a не уделима,17) јер одлучивање
по капиталу' ш је својствено самој прпроди односа y ортачком друпггву.
Право на пословодство имају свн члановп друпггва, алп ce уговором о оснпвању исто право може пренети на једног илп впше чланова друштва. Члан друштва
коме je поверено да води послове друштва има положај директора. Закон предвпђа да пословођа може бпти само члан друиггва, a не н треће лпце, дакле, право на
пословодство резервшпе ce само за чланове друштва. Садржлнскп, право на пословодство подразумева овлашћење за обављање правних послова н радњн које ce
редовно врше y обављању делатности ортачког друштва.
Пословодство може бнтп појединачно н колектнвно. Појединачно je када
члан плп чланови (свакп од њих) имају право да псхпупају самостално, a осталп
чланови имају право да уложе протест y погледу предузимања одређеног посла, п
тада ce од намераваног посла мора одустати, оспм када постоји опасност од одлагања.
15.
16.
17.

Види чл. 119. ст. 1. и чл. 172. ЗОП-а.
Види чл. 107. ст. 3. ЗОП-а и чл. 120. ст. 2. истог Закона.
Драгор Хибер, Ортачко друштво, Право и привреда, бр. 3-6/95, стр. 217, Упор. чл. 534
Жвајцарског законика о облигацијама.

Колективно пословодство постоји када чланови друпггва овлашћени за пословодство могу поступати само заједно, и за сваки посао je потребна сагласност
свих чланова друшгва овлашћених за пословодство, осим ако постоји опасност од
одлагања.
По правилу, право на пословодство je непреносиво на треће лнце, осим ако je
то предвиђено уговором о оснивању или ако ce са тим сагласе сви чланови друштва, и тада je преносилац одговоран само за избор лица, a не и за његов рад.
У уговору о оснпвању ce регулише право на одустанак од пословодства (отказни рок) као и одузимање права на пословодство (привремено, трајно) y случају
теже повреде дужности или неспособности за обављање пословодства.
У командитном друштву комплементар управља командитним друштвом и
води послове друштва,18) a закон изричито прописује да командитор не може водмти послове друштва, нити ce може противити вођењу послова командитног
друштва од стране комплементара. осим ако су y питању послови изван делатности друшгва, као и да командитор не може заступати командитно друштво, осим
по добијеном пуномоћју или прокури.
2. Право на информисање
Члановн друпггва лица могу ce лично, y свако доба упознати са пословима
друштва, имају право увпда y пословне књиге и друга документа друитгва. Са друге стране, обавеза je чланова друштва који су овлашћени на пословодство да осталим члановима друштва подносе извепггаје и обрачуне, што je разумљиво, с обзиром на међусобно поверење које je y самој супггини друштва лица.
Закон о предузећлма19) предвпђа да ce право на информисање не може уговором о оснивању друштва ограничити или искључити, јер je y питању велика заинтересованост чланова за пословање друштва, јер они неограничено солидарно одговарају за обавезе друшгва и отуд морају бити упознати са пословима друштва и
имати увид y пословне књиге и друга документа друштва.
Право je командитора да тражи препис годжшвег обрачуна и да врши увид y
пословне књиге и документацију, a он то своје право може ако има оправдани разлог остварити и путем обраћања суду.

Б) Имовинска права
1. Право на добит
Уговором о оснжвању код друштва лица ce уређује начин расподеле добити и
губитака друшгва и то, по правилу, сагласно начелу сразмерносги н начелу пра18.

Чл. 172, ст. 1. и 3. ЗОП-а, Параграф 97. ст. 1. Чешког законика, Параграф 97. ст. 2. Мађарског законика, чл. 105. Бугарског закона, чл. 142. ст. 1. и 2. Хрватског закона, Чл. 145.
Словеначког закона.
19. Чл. 172. ЗОП-а.

вичности. Ако уговором о оснивању није другачије предвиђено, добит ce дели према величини удела.
Добит која припада члану друштва пршшсује ce његовом уделу ако je тако
предвиђено уговором о оснивању, сваки члан друиггва лица има право да, на терет
сопственог удела подиже новац од друпггва до висине одређене уговором о оснивању, a највише до износа од 4% од свог удела y претходној пословној години. На
овај начин право на добит остаарују чланови ортачког друштва и комплементари
y комадинтном, док командвтори због свог статуса y командитном друштву немају право да на терет сопственог удела подижу новац из командитног друштва и не
могу да траже исплату добити док je њихов удео због губитка смањен, нити су обавезни да због губитка врате прпмљену добит.2'^
Сваки члан друпггва има право да учествује y добити друпггва али и сношењу
губитка, и клаузула y уговору којом ce неки члан искључује из права на расподелу
добити или губитака je нииггавна. Изузетак je да ce уговором о оснивању друпггва
може предвидети да ће члан друиггва чији ce удео састоји само из рада пли других
услуга друштву може учествовати само y расподели добити сразмерно уложеном

раду .2021)
У командитном друштву, командитор учествује y сношењу губитка до пзноса
свог уговореног улога.
2. П раво на располагање уделом
Удео представља скуп права које улагач-члан стиче уплатом шш уношењем
уговореног улога y друштво и он ce прецизно регулише утовором о оснивању.
Располагање уделом подразумева пренос удела на једног или више чланова
друштва и пренос удела на треће лице. У ортачком друштву и комавдатном друштву преношење удела међу члановима je слободно ако уговором о оснивању није
другачије одређено, a чланови ортачког друшгва могу свој удео пренети трећем
лицу само уз сагласност осталих чланова друштва, и чланови ортачког друштва
имају y том случају право прече куповине y складу са уговором о оснивању, док
чланови командптног друштва располажу уделпма према трећим лнцима уз сагласност свих комплементара и командитора са већинским уделом.
3. Право на расподелу имовине y случају престанка предузећа
Поступак ликвидације друпггва окончава ce расподелом његове имовнне, и то
y случају да иста постоји, то јест да je по измирењу пријављених и утврђенпх потраживања поверилаца друштва преостала нмовина, лнквцдатор ће расподелпти
20.
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Дара Миленовић, Права и обавезе чланова друштва лица, Правни живот бр. 10/97, стр.
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Чл. 171. ст.2. ЗОП-а, Параграф 84. ст.4. Чешког законика, Параграф 67. ст. 1. и 2. Мађарског закона, Чл. 86. Бугарског закона, Чл. 84. Хрватског закона (Право на обавештење),
Чл. 93. Словеначког закона.

преосталу имовину на чланове др)гштва, сразмерно њиховим уделима y друпггву
утврђеним завршним ликвидационим билансом.

Обавезе чланова друштва лица
Обавезе чланова друштва лица су обавеза уношења улога, забрана конкуренције и обавеза доброг поступања.
Обавеза уношења улога je основна обавеза члана друштва. Закон не прописује минимална средства потребна за оснпвање и почетак рада друштва лица, и то
нпти минимални основнп капитал, нити минимални улог оснивача члана, већ исти
одређују сами оснивачи уговором о осзивању.
За повериоце y правном промету нпје битно колика je имовш а друшгва, већ
ко су чланови друшгва и колика je њихова имовина, јер неограничено солидарно
одговарају.
Улозн чланова могу бити y новцу, стварима, правима, раду или пружању услуга. Вредност неновчаног улога чланови споразумно процењују и исказују y новцу.
Улози чланова могу, али не морају бити једнаки, a уговором о оснивању ce
прецизно регилушу.
Улог командитора може бити y новцу, стварима и правпма, a не може бити y
раду или услугама. Улог командитора y стварима и правима процењује овлашћени
процењивач, осим ако њихова новчана вредност не прелази износ од 3.000 УСД y
дннарској противвредности по курсу на дан уношења улога, кад процену врпш
оснивач. Члан друштва нема право да без одобрења осталих чланова, смањи свој
улог y друштву, али није обавезан нп да га повећа изнад уговореног износа, нити га
y случају смањења без његове кривице допуни.
Забрана конкурешшје - Закон о предузећима y члану 92. прописује да члан ортачког друшгва и комплементар командитног друштва не може имати то својство, нити бити запослен, односно прокуриста y било ком другом предузећу, односно другом правном лицу исте или сродне делатности која би могла бити конкурентна друиггву y коме имају то својство, нити могу бити предузетници који обављају такву делатност.
Уговором о оснивању може ce утврдити да забрана конкуренције траје и после губитка својства члана друпггва али не дуже од две године. Ако члан друштва
лица прекрпш забрану конкуренције, друпггво може изрећи престанак радног или
другог уговорног односа, искључити члана из друтптва, тражити брисање конкурентске делатности из регистра, тражитм накнаду штете, и то y року од 30 дана од
сазнања за повреду (субјективни рок), a објективни рок je три године од дана када
je повреда учињена.
Дужносг доброг посгуиања - Члан друпггва y вршењу послова друштва дужан
je да поступа са пажњом коју поклања својим стварима и пословима. Члан друштва y вршењу послова друштва одговоран je за пггету коју проузрокује намерно
или грубом непажњом ("велика немарност"). Овај изузетак ce везује за послове

или делатности друштва, a не као начелно прописивање одговорности члана
друнггва за штету коју причини друштву, где ce примењују општа правила одговорности за штету. 221'

Одговорност чланова за обавезе
Питање одговорности ортачког друштва одређено je самим појмом ортачког
друштва: сваки члан друпггва солидарно одговара за обавезе друшгва својом имовином без ограничења и без могућности супротног уговарања. Чланови друштва
одговарају према свим повериоцима друшгва и њихова одговорност je општа - односи ce на све обавезе друпггва. Повериоци друштва кад траже наплату од чланова друшгва нису привилеговани, y односу на приватне поверноце чланова друштва, већ конкуришу за наплату са тим повериодима по општим правилима утоворног права.
Али одговорност члана друштва за обавезе друшгва je акцесорна-зависна од
обавезе друпггва, н отуд приговори које може изјавити друпггво, може изјавити и
члан друшгва осим ако нису строго личне природе, али члан друшгва може истаћи и своје Јшчне приговоре (нпр. приговор компензације), изузетно y стечајном
поступку ова одговорност нема акцесорну прпроду.
Члан ортачког друпггва који накнадно приступп друшгву одговара за обавезе
друштва као и ранији чланови, без могућности супротаог уговарања са дејством
према трећим лицима,2223245) дакле, одговара п за обавезе које je друштво преузело
пре његовог ступања y друшгво.
Командитно друштво као правно лице за преузете обавезе y правном промету
самостално одговара - свом својом имовином, a ову одговорност појачава неограничена солидарна одговорност комплементара, јер je имовина командитног друштва, по правилу, скромна.
Одшворност комплементара je установљена законом ц акцесорне je природе,
односи ce на све обавезе друштва и y нашем праву je прихваћено схватање“4) да je
иста одговорност супсидијарна, јер поверилац мора за намирење да ce прво обратп
друштву. Ако његово потражпвање остане ненамирено, поверилад може тражити
наплату потражнвања од комплементара. Командвторп не одговарају за обавезе
друпггва већ само сносе ризик пословања друштва до впсине свог улога.
У одређеним случајевима долази до изједначавања положаја командитора и
комплементара y погледу одговорностп за обавезе друпггваУ'1
Прво. командитор одговара као комплементар ако je његово име унето y
фирму друпггва. Друго. команднтор који као пуномоћник нлн прокурпста закључи уговор са трећим лнцем без назнаке да пступа као пуномоћнпк нлп прокурпста,
22.
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Мирко Васиљевић, - Коментар Закона о предузећима, стр. 131.
Чл. 138. ЗОП-а.
Дара Миленовић, Командитно друштво, Право и привреда бр. 3-6/95, стр. 164.
Види чл. 180. ЗОП-а, Параграф 100. ст. 1. Мађарског законика.

одговара према трећем савесном лицу као комплементар за обвезе које проистичу
из тог уговора. Треће. командитор одговара као комплементар y случај кад узима
учешће y вођењу послова друштва. Четврто. ако оснивачи командитног друштва
преузму обавезе y везп са пословањем друпггва пре његовог yimca y регистар, командитор који je био сагласан са преузимањем обавезе, одговара за те обавезе као
комплементар.

Закључак
Правни положај чланова ортачког и командитног друиггва je веома сличан,
односно истоветан je између чланова ортачког друпггва и комплементара y командитном друпггву, с обзиром да обе категорије чланова неограничено солидарно одговарају за обавезе. За разлику од њнх, командитори ce по свом положају
третпрају као чланови друштва капитала (друштва са ограниченом одговорностп
п акцнонарског друштва), јер онп не одговарају за обавезе друпггва (осим y случајевима проппсаним законом).
Домаћи пословви људи су препознали одређене предности ових категорија
прпвредних дрзчптава (процедура оснивања и формалности везане за њу су знатно
мање, нема прописаног мпнималног износа основног капитала, ови облици погодни су за друшгва мања по броју чланова и величинн капвтала), тако да je за очекивати да ce настави тренд раста оснивања ових друштава и промена облика из
друштава капитала y ортачко y командитно друиггво.
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П раво и привреда бр. 5-8/98.

Проф. dp Михаило Велимировић,
Правни факултет, Подгорица

Појам и правна природа ваучера
1. Термин и правна регулатива
Термин "ваучер" долазп намиз енглеског језика, од глагола "vauch", што значи јемчнтп, гарантовати, свједочити. Одатле ce изводн именица "voucher", што
значи јемац, гарант, свједок.
У формалном смислу, ваЈ^чер je исправа, потврда о одређеном стању. Као
правнп појам ријеч "ваучер" ce y нас појавнла шездесетнх година y нашој литературиЧ У правну регулиативу je тај појам y нас уведен прво y ушститељству y Посебним узансама y угоститељству123), н то као алтернативни појам термину "туристичка упутница" (уз бр. 60).То je друга варијанта ових нашнх узанси, јер претходне Посебне узансе y угоститељству^ нису садржавале тај термин. Закон о облигационим односима45), који супггински и цјеловито регулише туристичко-угоститељскеуговоре, па и исправу која их пратз, не употребљава термин "ваучер", већ ријечн "посебнаписменаисправа" (чл. 890).
Термин 'ваучер" ушао je y наше законодавство y процесу стварања правне
инфраструктуре за приватизацију привреде. До усвајања тога појма и шститута
дошло je y Црној Гори поступно, јер ce трагањем за моделом приватизације дошло
до опредјелења за "масовну ваучерску приватизацију.'0'*У тој поступности важе1.
2.
3.
4.
5.

С. Сиришчевић: Туристичка упутннца или ваучер ("Туризам", бр. 10-11,1963).
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Задатак овог рада није да ce бави испитивањем модела приватизације.

ћи црногорски Закон о приватизацијз привреде6) не употребљава термин "ваучер", већ "приватизациони купони" (чл. 2. и чл. 14). У том смислу je, ради спровођења одредби Закона о прнватизацији привреде, донесена Уредба о приватизационим купонима7! У наше законске текстове овај термин je ушао својим пменом y
црногорски Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацијн привреде8^ под
именом "приватизациони ваучер" (чл. 8), a онда и као наслов правног акта y Уредби о приватизационим ваучернма910! Овај црногорски закон имао je узор y прихватању модела приватизације и y употреби термина "ваучер" y чешкословачком Закону о условима преношења државне својше другам лицима (1991), чији IV дмо
носн наслов "ВАУЧЕРИ" (чл. 22-26)10).
Термин "ваучер" постаје снноним и збирни појам за називе р а зл и ч ш т исправа које прате п исказују одређена организациона и пословна стања y нашој привреди. Према актуелној терминологијп називи тих исправа су: туристичка упутница, посебна писмена исправа, привтизацисжи купон, поени, писмена потврда и др.
Нашу пажњу овдје привлачи исправа која ce назива "ваучер" због њеног значаја
као модела y актуелном процесу приватизације привреде. Да би ce одредио правни
значај и карактер те исправе потребно ју je проучити цјеловито и заједно са другим сличннм исправама. У овом случају то je туристичка упутница, као посебна
писмена исправа која y пословној праксп носи назив "ваучер".

2. Појавни облици и појам ваучера
Ваучер као исправа под правим именом нли под описним именом појављује ce
код правног посла туристичког уговора о ангажовању угоститељских капацитета
(уговор о алотману) п код приватизације бивших друштвених предузећа као приватизациони ваучер. Зато ce може говорити о двије врсте ваучера: о туристичквм
ваучерима и о приватизационим ваучерима. Ова подјела и разликовање ваучера су
важни нарочито приликом дефинпсања тих исправа, с обзиром на различнтост
њиховим намјена, a тиме и других особина који нз тога пропзилазе.
Да би ce дефинисао ваучер прво je потребно одредити лица која ce појављују
као субјектп правног посла којем ваучер служи. Ta лица су пздавалац ваучера, корисник ваучера н дужник, гј. лице које je обавезно да изврши обавезу из ваучера.
Уколико бисмо ce овдје послужили терминологнјом мјеничног права, тј. права о
хартијама од вриједности, та би лица била означена термпнима: трасавт, ремвтент
н трасат. Закон о облигадионпм односнма даје могућност за то, тј. за употребу те
6.
7.
8.
9.
10.

"Службени лист РЦГ ", бр. 23/1996.
"Службени лист РЦГ", бр. 38/1996.
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Превод текста Закона код Др Рајко Миловић: "Заштита својине и пркзцеса својинске
трансформације", Подгорица, 1996, стр. 185-186.

термннологије, јер предвиђа да на одређене легитнмационе папире "сходно ce
примјењују одговарајуће одредбе о хартијама о вриједности" (чл. 257). Субјективитет лица која ce појављују код ваучера није, међутим, истог карактера и значаја
код туристнчких правнжх послова и код аката о приватизацији прнвреде. Зато ce
дефмнпсање ваучера мора вршити диференцирано, с обзнром на то гдје ce појављују и која им je намјена.

2.1. Туристички ваучери
Туристички ваучер je "писмена псправа коју издаје туристичка агенција својим клпјентнма које упућује y хотел, a којом налаже хотелијеру да одређеном лицу
пли одређеној групи лпца пружи одређене услуге". Прије издавања ваучера туристичка агенцпја закључује са хотелијером уговор о ангажовању угостителзскнх кападитета (уговор о алотману). Уколико туристичка агенција изда клжјенту ваучер,
a претходно нпје регулпсала односе са хотелијером, сносн рпзик неприхватања ваучера. Ваучер нпје само легитсшациони папир, него истовремено и финансијски
документ, на основу кога ce врпш обрачун између туристичке агенције и угоститељске организације11).
Туристичкн ваучер издаје путничка агенција након што je закључила уговор
са путником (туристом) п након пгго je он уплатио новчани износ за ангажовање
туристичких услута. Туристичкп ваучер садржи попис уговорсних услуга. Тај ваучер трасира путничка агенција на хотелијера као даваоца угоститељских услуга
или на неку др)ту туристичку агенцију. Туристички ваучер садржи следеће податке: фирма издаваоца ваучера (трасант); фирма или назив даваоца услуга (трасат);
име и презиме туристе као корисника услуга (ремитент); ознаку врсте услуга,
обим и вријеме коришћења услуга; број, датум и мјесто издања ваучера; потпис издаваоца ваучера (трасант).
Туристички ваучер има следеће основне функције: Он служи y доказне сврхе,
јер ce њиме легитимшпе туриста према даваопу угоститељскихуслуга (хотелијер);
служи за обрачун узајамних потраживања између хотелијера и агенције која je издала ваучер; служи као налог за испуњење услуга које су утврђене уговором између турнстичке агенцнје п хотелијера (чл. 890. ЗО О).

2.2. Приватизациони ваучери
У поступку приватизације привреде црногорски Закон о приватизацији привреде (1996) предвиђа издавање "приватизационих купона" запосленима y јавном
сектору, y привреди и ванпривреди, инвалидима рада и незапосленима (чл. 14).
Према том закону "Приватизациони куиони, y смислу овог закона, представљају
хартије од вриједности, које гласе на име, a могу ce користит за откуп акција Фонда за развој" (чл. 15). С обзиром на то да je тај закон предвидио да су приватиза11.

"Правна енциклопедија", књ. 2, Београд, 1985, стр. 1836.

ционн купони хартије од вриједности, то ce код њих може користити терминологија мјеничног права и на основу тога врпшти дефинисање тих исправа. Но, прије
но што би ce извршило то дефинисање треба утврдити ко су субјекти приватизационих купона. Као субјекти приватизадионих купона појављују ce: издавалац купона (трасант), a то je Министарство финансија y име Владе Републике Црне
Горе; лпца која су дужна да изврше обавезе из приватизационог купона (трасат), a
то су: Фонд за развој Републике Црне Горе, Републички фонд пензионог и инвалидског осигурања, Завод за запошљавање; корисници ваучера или повјерноци
(ремкгент), a то су сва запослена и незапослена лпца која су имала право на стнцање приватизационих купона. Сви пунољешп грађанп Црне Горе имају право на
стпцање бесплатних приватпзадионих ваучера12).
Новелмрани Закон о прпватизацији прнвреде (1999) увео je термпн "ваучер".
Тај закон не предвиђа издавање исправе о стидању права из приватизације привреде, већ ce приватизацнони ваучери компјутерски евидентирају (чл. 8, ст. 4). Закон дефинише нематеријалгоовани приватизациони ваучер као изјаву емитент
уписану y Централнп регистар (чл. 8, ст. 5). То je модерни начин евидентирања и
преношења података, y којем папирни документи све више уступају мјесто растућој употреби савремене електронске технологије. Ta je технолошја већ до сада показала многоструке предности пред класичним начпнпма пословања. Битно je да
постоји једнак третман свих корисника података, тј. корисника паппрнпх докумената и оних који ce користе електронскпм симболима (структуирашш подацнма)
који ce шаљу преко рачунара. Такође je бптно да електронскп запис обезбеђује исти, a y многим случајевима и већп степен правне сигу'рности од папирног документа. Ту je основно да ce на основу података које информација садржи може идентпфиковати лице којем прппада одређено право, a y случај>г промета да ce осдгура
поступак којим ће ce утврдити повезаност лпца са поруком која ce шалве и да ce поуздано може утврднти да je лице упознато са садржнном послате поруке13).

3. Садржај и намјена приватизациоеих ваучера
Као што je истакнуто, ваучерп ce издају y нематеријалном облнку. За сваког
имаоца ваучера отвара ce н води-се посебан евпденционп рачун. Налог за отварање (евиденционог) рачуна пдаје Миннстарство фпнансија за сваког нмаоца ваучера. Ваучер ce реалпзује преко рачуна (евпденционог) код Завода за обрачун н плаћање, уз њихову сагласност. Имаоцп ваучера употребљавају ваучере путем приватизационих налога. Тн налозп су: налог за пренос на члана породиде; налог за пренос на прпватизадионн фонд; налог за аукцију. Свакл од тих налога садржп следе12.
13.

Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији привреде (чл. 8, ст. 1).
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ће податке: број налога; идентнфикатор налогодавца; име налогодавца; адресе налогодавца; број поена; идентификатор примаоца; име примаоца; адреса примаоца;
датум и мјесто подношења налога; потппс налогодавца; потпис и печат службеног
лпца1415).
Своје прпватизацноне поене, који ce издају на основу приватизационог ваучера, грађанп могу употријебити на неколико начина. Они их могу пренијети на члана породице; замијенитп за акције приватпзадноног фонда; замијенити за акције
предузећа која ce прхшатизују y оквиру програма масовне ваучерске приватизације. Грађани и приватизациони фондовн имају право да размијене своје приватизацпоне ваучере за акцпје само на једном јавном надметању, a уколико то не ураде
њоховп ваучерп постају безврнједни. Грађани и приватизациони фондови добијају
пнсану потврду о врпједноста њиховнх понуда на јавном надметању, као и потврду
о стеченпм акцијама након обраде понуде13).

4. Правна природа ваучера
Утврђивање правне прпроде ваучера има велики теоријски и практични значај, јер од тога завнси квалификација тог правног института и његово разврставање међу друге одговарајуће институте. A од тога зависи његово подвођење под
одговарајуће прописе н правила. Тај ce проблем практпчно своди на то да ce одговори на гштање да лм je ваучер само обична исправа, тј. легитимациони папир шш
je он хартија од вриједности. То je шггање од изузетног значаја нарочито због супгпшских разлика између легитимацгоних папира и хартија од вриједности.
Легитимациони папири су исправе које садрже y себи одређену обавезу за њеног издаваоца, али из ње не произилази да ce може уступити другоме. Дужник може, али не мора, да провјерава легитимадију лица које му презентира ову исправу.
Код легитнмадионих папира остваривање права повјериоца није условљено постојањем лепггимационог папира, јер оно није инкорпорисано y тој исправи. Претпоставља ce да je ималац легитимадионог палира овлашћено лице за коришћење
права из тог папира. Зато повјерилац може да доказује своје право м другим доказним средствима, a дужник може да изврши своју обавезу и ако му повјелиралц не
поднесе исправу којом je та обавеза утврђена. У таквим случајевима дужник може
да одговара само ако je био несавјесан приликом извршења тражене чинидбе.
Обавеза утврђена лепггимациошш папиром означава постојање обавезе из неког
облигационог односа, јер она није инкорпорисана y самом папиру. Зато престанком шш испуњењењем основне обавезе легитимациони папир губи правни значај.
Насупрот томе, код хартија од вриједности одређено право je инскорпорисано y
самој исправи, тако да право из папира произилази из права на папир. Легитима14.
15.
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циони папир садржи само врсту обавезе и издаваоца исправе; хартија од вриједности садржи прецизно наведене битне елементе који чине садржину те исправе (чл.
235. ЗО О ). Легитимадиони папири нису негоцијабилни, јер нису намијењени за
црикуладију y правном промету; њихова сврха није да ce преносе са једног лица на
друго, па ce они y пракси и не преносе. Могућ je, међутим, и њихов грађанскоправни пренос. Насупрот томе, хартије од вриједности су негоцијабилне, јер су намијењене циркулацији и могу ce преносити на одговарајући начин (индосирањем, цесијом, предајом). Кад ce изгуби легитимациони папир или ако нестане на неки други
начин, не губи ce и право које ce доказује том исправом, јер ce то може доказивати
и на друге начине. Насупрот томе, кад ce изгуби или на неки други начин нестане
одређена хартија од вриједности губи ce могућност остварења права из те исправе,
уколико ce не изврши њена амортизација.
Туристички ваучер јесте легитимациони папир. Према Закону о облигационим односима (чл. 890), туристичка упутница je посебна исправа која гласи на име
одређеног лица или на одређену групу туриста. Она je непреносива исправа. Туристичкн ваучер није, дакле, хартија од вриједности, јер y тој исправи није инкорпорисано право њеног имаоца на услугу. Зато ce y случају њеног губитка или уништења може добити уговорена услуга ако ce на неки други начин докаже право на
угоститељске услуге. Туристички ваучер je акцесоран од уговора о алотману између путничке агенције и угоститељске организације. Зато хотелијаер није дужан
да изврпш услуге које су наведене y туристичком ваучеру, уколнко није претходно
закључен уговор између путничке агенције и хотелијера, као даваоца услуга.
Неспорно je да je туристички ваучер легитимациони папир, a да нмје хартије
од вриједности1617'*. У теорији постоје, међутим, схватања да то ннје обичми легитпмациони папир. Према једном таквом схватању, ваучер je исправа која je "сродна
хартијама од вриједности". Њоме туристичка агенција ставља y дужност хотелској
организадији да пмаоцу нсправе пружи y њој наведене усллте ''1. У теорпјп п y пословној пракси постоји схватање да je ваучер, y суштини, асигнацпја или једна врста асигнације. Н а то схватање упућује сам појам аснгнације п правш односи који
настају асигнацијом и издавањем ваучера. Асигнацпја je изјава воље једног лица
(упућивача, асипзанта) којом овлашћује др)то лице (извршилац упута, аспгнат) да
за његов рачун изврпш одређену радњу трећем лицу (корисннк, аспгнатар), a којим истовремено овлашћује то треће лпце да ту радњу прпмп (чл. 1020 3 0 0 ) . Туристички ваучер je "понајприје легшимационп папир који y себи садржп н друте
16.
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функције (налог за испуњење y њој садржане обавезе, те обрачунске исправе),
што га чини вриједносним папиром sui generis". Уосталом сама ријеч "упутница"
"ннје настала случајно и веза с инстшугом упућивања (асигаацијом) није само језичке природе, јер агенција упућује клијента хотелијеру ради пружања услуга"1819).
"Иако тренутно ваучер нема нзражена инскорпорациона својства, y даљем
развоју треба очекивати његову постепену трансформацију y хартију од вриједности y кој ће битп најизраженпја њена платежна функција. Али, без обзира на преносивост ијш непроносивост ваучера, ималац ваучера стиче и посебна овлашћења
на основу ове писмене исправе y односу на угоститељску односно хотелијерску
организацију. Захтеви сигурности промета и све израженији масовни карактер туризма подстичу трансформацију ваучера y посебну врсту хартнја од вредности.
Овај процес олакшан je тнме што код уговора о алотману по правилу нису битна
нека посебна лпчна својства корпсника туристичких услуга "19>.
У правној теорији има, међутим, и схватања да "ваучер није вриједносни папжр, a нема значај ни легитимацијског паппра, иако ce y стручној лигератури понегдје тако сматра, јер гласн на име плп на одређену групу и није преноснва "20\
Кад je y питању правна природа приватизационнх исправа, y законодавству
постоје колебљиви покушаји да има ce даде својство хартије од вриједности. У том
правцу je илустативан чешко-словачки Закон о условима преношења државне
својине другим лицима од 21. фебруара 1991. године. Четврти дио тог закона носи
наслов "ВА УЧЕРИ". "Ваучер, y смдслу овог закона, представља хартију од вриједвосги (подв. М.В.) која гласи на име и даје право куповине дионица одређених
за продају ваучерима. Ваучер ће бити непреносив и права везана за њега могу ce
преносити само на наследнике" (чл. 22). Према том закону, "Сваки грађанин
Чепжо-словачке са сталним мјестом боравка на територији Чешке и Словачке
Савезне републике и који je напунио 18 година на дан издавања ваучера, има право
на ваучер" (чл. 24). "Ваучери одговарајуће емисије могу ce употријебити за: а) куповину дионица било које дионичарске фирме која ce y ову сврху ставља на листу
пројеката приватизадије, уколико грађанин преда захтев y року одређеном на овој
листи; б) сгицање удјела y комерцијалним предузећима посебно основаним y ову
сврху, по претходно добијеној сагласности од овлашћеног органа Републике " (чл.
25).
По угледу на чешко-словачко рјешење и црногорски Закон о приватизацији
привреде (1996) je прописао да су приваггизациони купони хартије од вриједносги.
Према том закону, "Приватизациони купони, y смислу овог закона, представљају
харгије од вриједности које гласе на име, a могу ce користити за откуп акција Фонда за развој" (чл. 15). Становшлте да су приватизациони купонж хартије од вријед18.
19.
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ности напупггено je, јер je Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији
привреде укинуо цитирани члан 15 тог Закона. Умјесто приватизационих купона
уведени су прватизациони ваучери, али није предвиђено да те исправе имају својство хартије од вриједности. То значи да су прватизациони ваучери само легитимациони паппри. Зато приватизациони ваучери нису негопдјабилни, јер ce они "не
могу преносити, осим на чланове породице и приватизационе фондове"21'1. Они,
дакле, нису y слободном тржипшом промету, што je, вјероватао, и био разлог да
им ce не додијели својство хартије од вриједности.

21.

Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији привреде (чл. 8, ст. 7).

Проф. dp Витомир Поповић,
Проф. др Марко Рајчевић,
Правни факултет, Бањалука

Могућности улагања страног капитала y Републику
Српску
Увод
Улагање страног капитала y Републику Српску треба, прнје свега, посматрати
y контексту догађаја који су настали распадом бивше јутословенске заједнице, a и
Босне и Херцеговине као једне од чланица југословенске федерације. Нема сумње, да je овај скоро четворогодишњи грађански рат оставио посљеднце не само по
народе којп су живјели на просторима ове бивше југословенске Републике него и
много пшре.
И предратна прпвреда Југославије није y међународним размјерама представљала значајнију сферу ивтересовања за улагања страног капитала на ове просторе. Бивши модел пословања предузећа и банака заснован на ткз. договорној економијп без јасно одређеног титулара својине са тромим социјалистичко-комунистичкнм моделом самоуправљања, гломазним предузећима са великим бројем
радника je представљао кочницу развоја тржшпног модела и брже отварање према вани. Почетак рата на овим просторима je покидао раније пословне везе, предузећа и банке су или престале са радом или су радиле са малим капацитетом без
нкакве економске оправданости, радећи првенствено за потребе војске Републике
Српске и голог опстанка. У исго вријеме привреда земаља из окружења je, не само
увела нове производне стандарде, него и учврстила стечене позиције. Привредни
стручњаци су израчунали да би без улагања страног капитала, уз наслијеђени си-

стем привређивања, само на довођење на предратаи ниво нашој привреди био потребан период до 2005 године. То истовремено значи да je развој међународних
економских односа отшпао тако далеко да га не би било могуће уопшге достићи, a
камо ли пратвти.
Преставком рата на овим просторнма и потпжсивањем Општег оквирног споразума за мир y БиХ створене су одређене политичке претпоставке за већу сигурност уложеног страног капитала.12345)
Међутим, од самог свог конституисања, Република Српска je радила на стварању услова и претпоставки за улагање страног капитала и промјене облика својине. Декларадија о државном п политичком уређењу државе "економију заснива
на плурализму својине, али понајвише на прнватној својини и тржишној привредп".2)
Тадашњн Устав Републике Српске уставно уређење Републике, темељи, поред осталог, и на тржишној привреди која, подразумијева приватну својину. Мијења ce и регулатива y односу на стране улагаче капитала. Тако нпр. члан 57. овог
Устава прописује да: "Страна лнца могу стицати право својине и права на основу
улагања капитала, y складу са законом. Страном улагачу јамчи ce слободно изношење добитн п уложеног кашггала нз Републике." ^
У ратном периоду из оппгге познатих разлога (немогућност провођења својинске трансформације, санкције међународне заједнице, општа политичка нестабилност итд.) није било значајнијих улагања страног кашггала y Репу7блик}; Српску.
Ст>ч1ањем на снагу Дејгонског споразума и усаглашавањем Устава Репу'блике
Српске са Дејтонским Уставом БиХ извршене су и одређене измјене Устава Републике Српске које регулншу област странпх улагања .41 На базп овпх пзмјена донесен je п Закон о странпм улагањпма и кoнцecцjaмa.:',

1. Прописи који регулишу улагање страног капитала y Републику
Српеку
Слиједећи предратни тренд, Скуплтина српског народа БиХ je још y октобру
1992. године усвојила наведену Декларадију о друпггвеном н политнчком уређењу
државе, која je објављена y Службеном гласнику Републике Српске број 18/92.
Устав Републике Српске (пречишћенп текст, Службени гласник Републике
Српске број 21/92.), уставно уређење y члан}7 5. темељи поред осталог, и на тржишној привреди која, дакако, подразумијева приватну својину. Није тепжо закључити да je то био неопходан предуслов да ce промпјени регулатива н y односу на
1.
2.
3.
4.
5.

Општи оквирни споразум за мир y БиХ, потписан 14.12. 1995. y Паризу
Сл. гласник PC 14/92 од 7. септембра 1992. год.
Устав PC. Сл. гласник PC бр. 57/92
Устав PC, Сл. гласник PC бр. 8/96
Закон о страним улагањима и концесијама, Сл. гласник PC бр. 21/96

стране улагаче кашггала. Тако већ поменути текст Устава y члану 57. утврђује:
"Страна лнца могу стицати право својине н права на основу улагања капитала, y
складу са законом. Страном улагачу јамчи ce слободно изношење добити иуложеног кашггала из Републике. "
М еђупш , Амандманом XLV111на Устав Републике Српске замијењен je управо цнтираш! члан 57. Устава. Како овај Амавдман значајно проширује и побољшава права и заштнту страних улагача, цнгнраћемо га да би ce могло направити
поређење текста:
„1. Страна лица могу стицати право својине и права на основу улагања капптала, y складу са законом.
2. Својинска н друга права страног улагача стечена на основу уложеног
капптала, не могу ce ограничавати или одузети законом илн другим проппсом.
3. Јамчп ce право страном лицу да обавља прнвредну или другу дјелатност
и право по основу пословања, под условима који ce не могу мијењати на
његову штету.
4. Страном улагачу јамчи ce слободно изношење добити и уложеног капитала из Републике.
5. Законом ce може, изузетно када то захтијева ошпти друштвени интерес,
утврдити y којим дјелатностима, односно подручјима, страно лице не
може основати властито предузеће". (члан 7. Сл. гл. Републике Српске
бр. 21/96.).
Узгред напомињемо да je из Дејтонског споразума произишла обавеза да ce
наш Устав ускладп са тада утврђеннм Уставом БиХ што je већ учињено са внше
одговарајућпх амавдмана које je усвојила Народна скупштина Републике Српске.
Уставни закон за провођење Устава Републнке Српске овдје помињемо због
његовог члана 1 2 . који je ријепшо правну празнину насталу дисолуцијом претходне Југославије. Ова одредба гласи:
"До доношења одговарајућнх закона и других прописа Републике примјењиваће ce законп и др)ти прописи СФРЈ и СР БпХ, којн су y сагласности са Уставом
Републике и који нису y супротности са законима и другим прописима које je донијела Скушптина српског народа y БиХ, односно Народна скупштина."
Устав Босне и Херцеговине y члаву 3. став 2. ексшшцитно одређује да ентитети имају право да заснивају специјалне паралелене односе са сусједним државама, поппујући при томе суверенитет и територијални интегритет Босне и Херцеговине. То значи да Републпка Српска има право да успостави специјалне везе са
СР Југославијом, a сасвим сигурно je да јсе под термином " специјалних паралелш к односа " подразухшјева и економска сарадња. То право je искористила Републнка Српска п склопила са СР Јутославијом Споразум о спецнјалним паралелним
односима који je ратификовала народна Скупштина PC.
( Закон о ратификадији Споразума о специјалним паралелним односима 6/97)

Поред институционалних прешоставки и оквира за улагање страног капитала
које су утврдили акти уставног карактера помоћу којих ce може пратити генеза
тих правних института, y овом дијелу рада указаћемо на принципе који су, развијајући те правне институте, уоблнчили поједини прописи припремајући их за оперативну примјену прп утоварању разних модалитета страних улагања y Републици
Српској
Размотрићемо неколико прописа који су од пресудног значаја за успоставу новог режпма за страна улагања и указати на начела од којпх полазе y настојању да
створе прпвлачнију климу за увоз кашггала.
•
Закон о страним улагањима п концесијама (Службени гласннк Републпке Српске број 21/96 и 5/99)
•
Закон о предузећима (Службени гласник Републнке Српске број 24/98)
•
Закон о банкама и другим фннансијским организацијама (Службени
гласник Републике Српске број 15/96)
•
Закон о приватизацији државног кашзтала y предузећима (Службени
гласнпк Републнке Српске број 24/98)
•
Закон о слободннм зонама (Службенп гласник Републике Српске број
21/96)
• У редба о упису y судски регистар предузећа п других правннх лица која
обављају привредну дјелатност (Службени гласник Републпке Српске
број 24/98)
•
У редба о ближим условима за отварањ е и рад представнпштава страних
лица y Републпци Српској (Службенп гласник Републике Српске број 91
93, 9/94, 24/94 9/97)
•
Закон о политици директних страних улагањ а y БпХ (Службени гласник БиХ бр. 17/98)2

2. Начела од којих полазе прописи Републике Српске
1.

2.
•

Равноправност y правном промету предузећа y која je уложен страни капитал са домаћим предузећима. Законодавац je усвојио принцип националног третмана страннх пнвеститора те прописује да страна правна и
ф изичка лпца , могу под условима узајамности , осниватп предузеће y
складу са Законом о предузећпма н законом којим ce уређују страна
улагања ( чл. 8 Закона о предузећпма).
Члан 6. Закона о страннм улагањима и концеснјама говорп о
равноправности страних ц домаћих лпца y погледу начпна п услова
оснивања,односно улагања средстава.
Странци могу улагати капитал y све модалитете предузећа н другпх организација код нас као нпр.:
државно предузеће,

•

мјешовито предузеће (дионнчарско друштво, друштво са ограниченом
одговорношћу, командитно друштво и друштво са неограниченом солидарном одговорношћу),
• прпватно предузеће н прпватну радњу,
• банку,
• мјешовито дионичарско друштво за осигурање,
• друге облике сарадње и заједничког пословања, y складу са законом.
Зависно од врсте предузећа y које улаже кашггал, страни инвеститор ce може
појавнти y својству улагача (када капитал улаже y постојеће предузеће) или y својству оснивача (када сам илн са домаћнм партнерима оснива мјешовито предузеће).
Ово разликовање значајно je и због тога што су законом предвиђена шира и значајнија права за осниваче од оних која су утврђена за улагаче.
3. К ао што ce из изложеног може видјети прописи предвиђају паралелно
постојање различитих модела страних улагања који су познати и прихваћени y домаћој и међународној привредној пракси под заједничкнм називом "директне инвестицпје ". Н а основу Закона о преносу средстава
друштвене y државну својину (Службени гласник Републике Српске бр.
4/93 н 29/94), између осталог и сва друштвена предузећа прешла су y државну својину, a њпхова статусна питања регулисао je Закон о државннм предузећжма (Службени гласник Републике Српске бр. 3/95). Овај
модалптет предузећа je оригиналност нашег новог привредног система.
У компаративном праву не постоје државна предузећа настала на овакав начин. Супротно томе, облици привредних друштава, или мјешовитпх предузећа како их још зову наши прописи, y свјетској су привредној
праксн већ веома дуго. Ta множмна фигурирајућих модалитета олакш ава нашу преговарачку позидију са потенцијалним страним улагачима.
4. Заједничка улагањ а домаћих и страних улагача нпсу временски ограничена. Б ез обзира о ком ce облику заједничког улагањ а капитала ради,
предузетничка активност може ce засновати на неодређено и на одређено вријеме. П ракса je показала да такво еластично уРоворно рјешење
више одговара пословним интересима и домаћих и страних привредника, посебно y случају заједничког оснивања нове фирме јер je, уз остало,
лотребан ирилично дуг иериод да нова фирма стекне иожељну, или да
кажемо, потребну репутацију на тржишту. Н аравно, улагачи y складу са
својим интересима могу улагање y постојећу или оснивање нове фирме
временски ограничити, с тим што ce уговором може предвидјети аутоматско продужење важности за одређени временски период, ако га прије истека уговореног рока важности ниједан улагач не откаж е.
5. Ш ирока права страних улагача и сигурност страних улагања, те мјере
стимулације. Прописи наводе права страних улагача и јасно прецизирају
њихову заштиту. У њима нису таксативно набројана сва права страних
улагача, већ она најзначајнија и основна као што je њихово право да
управљају, ако су основали сопствено предузеће или да учествују y
управљању пословањем предузећа сразмјерно уложеном капнталу, ако

су суоснивачи мјешовитог предузећа, да пренесу права и обавезе из уговора о улагању или уговора, односно одлуке о оснивању на друга страна
или домаћа лица, да учествују y добити сразмјерно уложеном капиталу и
да ту добит слободно трансформишу или je реинвестирају, да учествују y
нето имовпни мјешовитог предузећа y случају његовог престанка по било ком основу и изврше репатријацију свог удјела и друго, y складу са законом.
Горе наведена и друга права страног улагача утврђена уговором о улагању
предмет су законске запггате па ce она, према изричитој законској одредби, не могу умањити накнадним прописима који би били неповољнији за страног улагача.
Посебно je значајно истакнути да je Закон о странпм улагањима и концесијама предвидио низ стимулативних мјера или да кажемо бенефиција којима очито
жели привући стране улагаче. Радп оријентационог увида, ми ћемо за ову прилику
навести само оне најатрактивније. Закон прво прописује да je слободан увоз ствари које представљају улог страног улагача или повећање тог улога. Даље, ослобођен je од плаћања царине н других увозних дажбина увоз опреме по основу улога
страног лица, осим пугаичких моторнпх возила и аутомата за забаву п игара на
срећу.
Страни улагач ће ce ослободитп плаћања пореза на профпт до коначне отплате инвестиције, односно највпше до пет годпна од дана улагања средстава. Странп
улагач je ослобођен плаћања царине и других увозннх дажбина кад за потребе
производње увози сировине и репроматеријал. Закон предвиђа олакпшце и предузећу и страном улагачу кад je y питању пословање девизама које потичу од улога
или пословања са иностранством, a страном улагачу y погледу трансфера средстава страном лиду y иностранству по измпрењу обавеза.
Адмннистративне и судске формалности које je потребно обавити да би страно или мјешовито предузеће могло легално обављати своју дјелатност сведене су
на неопходну мјеру како би п овај процедурални дпо био y функцији либерализацпје страннх улагања. Прпјаве ce подносе и одобрења добпјају од псте пнсппуцпје,
министарства надлежног за економске односе са инострансвом. Одобрење ce мора добити за оснивање или куповину предузећа, односно дијела предузећа (фплијале) те y неким случајевима куповине дпоница. Сходно основној функцијп стимулативнпх мјера, Закон изрнчито наводи да надлежнп орган y поступку одобравања
нарочито цијенн квалитет, врсту и обнм страног улагаља.
Уговор о улагању илп уговор, односно одлука о оснивању, као н статусне
промјене предузећа, уговор о концесији и уговор о куповши акција само ce пријављују мннистарству надлежном за економске односе са иностранством. Обавеза
овог пријављпвања произилази из чињенпце да je поменуто министарство по закону обавезно да води посебан регистар y који ce уиисују наведене правне чињенпце.
Завршавајућп ове напомене да још подсјетимо на усклађеност уговора о странпм
улагањима са законом. Треба пмати y виду п одредбу члана 10. Уредбе о уппсу у
судски регистар која утврђује да ce уз пријаву за уппс предузећа мора приложити и

одобрење надлежног органа, страно лпце подноси доказ да je уписано y одговарајући регпстар државе чију припадност има, a физичко страно лице подноси доказ
којим ce утврђује његов пдентитет. Ових неколико података je значајно само због
тога што уписом y судски регистар предузеће, банка и друге организације стичу
правну и пословну способност.
6 . М аксимално проширење области y којима ce може улагати капитал
страних лида. С обзиром на вријеме и услове y којима су цитирани закони концппирани и доношени, законодавац je већ био прихватио темељно
начело цивилног права да je y тој области дозвољено све што законом
није забрањено. Слиједом тог правног начела, актуелни прописи омогућавају страннм лицнма да улажу капитал y све прпвредне и друштвене
дјелатности уз незнатна ограничења прецизирана y прописима. Буде ли
потребно да ce страна улагањ а искључе y неком сектору привредних
или друштвених дјелатности, то ce може учинити само посебним законом, али не дирајући y стечена права улагача. К ако то изгледа y прописима, добар je примјер једне одредбе Закона о слободним зонама која
прописује да права оснивача зоне утврђена тим законом не могу да ce
умање другим прописима, нмти да ce имовина корисника зоне може национализовати или експропроисати. И з истог закона навешћемо један
примјер за ограничење права страних улагача. У члану 12. тог Закона ce
каже: "Оснивачи зоне оснивају предузеће за управљање зоном, y коме
оснивачки улог страног лица не може бити већи од 49% Слични примјери ограничења страних улагача y члановима 7. м 8 . Закона о страним
улагањима и концесијама y којима je наведено да страно лице на територији Републике Српске не може само или са другим странцем основати
предузеће нпр. y производњи и промету оружја, јавном информисању,
систему веза, неким комуналним дјелатностима, нити на подручјима, која су, према одредбама закона, одређена као забрањ ене зоне. Предузеће,
y наведеним секторима привреде, странац може основати само y заједништву са домаћим суоснивачем, али y том случају не може стећи право
већинског учешћа y управљању предузећем.
7. Јасна интенција законодаваца да y највећој могућој мјери поштује аутономију воље уговорних страна (улагача) по начелу pacta sunt servanda и
одредаба њиховог општег акта. Закон изричито истиче да ce под правима страних улагача по основу уложеног капитала подразумијевају права
утврђена уговором о улагању и статутом мјешовитих предузећа.
8 . Могућност разних модалитета конверзије страних дугова y заједничка
улагања. Законом je створен правни основ за конверзију иностраних дугова y заједничка улагањ а по познатом принципу "дуг за ул о г”. Закон
прописује да уговорне стране могу директно конвертовати спољни дуг y
улог y постојеће предузеће или банку. Реално je очекиватн да ће држава
појединости о могућностима ове врсте конверзије уредити прописима о
кредитним односима са иностранством.

9.

П рви пут ce послије педесет годнна и нашим грађанима признаје статус
улагача. Прописи који регулишу ову област имају сличне формулације
за осниваче односно улагаче. Обично ce каж е да предузеће могу основати " ф изичка односно правна лица...", као нпр. члан 8 . тачка 1. ЗО П-а;
"такође страна правна и ф изичка лица могу под условима узајамности
основати предузеће" члан 8 , тачка 5. ЗО П -а. Исто тако, по први пут ce
отвара могућност за повезивање приватних предузећа са страним улагачима и то са истим правима која имају и предузећа y осталим својинсклм
облицима.
Концесије и Build operate transfer sistem (BOT), као посебни и за нас посве нови
облнци улагања. Кад je y питању концесија као правни модалитет за улагање и коришћење природног богатства, добра y ошптој употреби или обављање дјелатности од јавног ивггереса, морамо рећи да она нијепрви пут y функцији на овим просторима, алн и то да je та пракса нмала прекнд од готово десет годпна. У Краљевиии Југославији je пршшчно коршићена, посебно кад je y питању коришћење природних богатстава (рудници нпр. ). Наш нови пропис je својим одредбама обухватио
и овај облик директних иввестиција наводећи концесије и y свом називу. Build operate transfer sistem или скраћено BOT je "производ" англосаксонског пословног
права, a углавном ce објашњава рнјечима "изгради-користи-предај''. Ове три рпјечи сасвим добро објашњавају смпсао и домет овог начш а пнвестирања.3

3. О дредбе мировног споразума за БИХ од утицаја на инострана
улагања
Н а проблематику страних улагања y Реггублицп Српској директно п пндпректно утичу одредбе Мпровног споразума за БиХ, a нарочито одредбе Устава БпХ
као једног од његовпх докумената.
Већ y преамбули Устава промовише ce прннцпп економског развоја базнран
на заигпггп приватног власнипггва п развоју тржишне прнвреде. У члану I ставу 4.
одређује ce да ће y цијелој БиХ бити обезбјеђена слобода кретања лица, a ентптети неће ометати промет робе, услуга п капнтала, нити ће контролисати међуентитетску границу. Неке од надлежности ннсппуција БиХ одређене чланом ШУстава БиХ директно ће угпцати на проблематику странпх улагања, a нарочито чпњеница да ће институције БпХ нмати y својој ннгеренцијп вођење спољне трговпне,
царннске н монетарне политике, што подразумвјева п доношење одговарајућлх
прописа нз тих области од стране законодавнпх тијела БиХ. Такође ce y пстом
члану одређује да ће инстшуцнје БпХ y својој пнгеренцпјп пматп п пзградњу п
функцпонисање заједнпчких п међународнпх комуннкацпоннх објеката п веза.
Посебну пажњу заслужује члан VII Устава БпХ који одређује обавезу постојања Централне банке БпХ, која ће пматп искључпво овлашћење да вршп емисију
новца и води монетарну политпку y цпјелој БпХ. На основу то члана пзвјесно je да
констЕггуисањем Централне банке БпХ престају функццје Народне банке БиХ п

Народне банке Републике Српске, На подручју БиХ, a то значи ентитета, постоји
једпнствен новац. То подразумијева јединствен начнн вршења функцпја новца, апсолутну жиралну конвертибилност, једпнствена правпла његовог ешгговања и једшствену монетарну политику. У физичком смислу (изглед новчаница) има мјеста за оправдано тумачење да могу постојати разлике између новца y оптицају по
ентитетнма, алн бп важила јединствена правила његовог емитовања, употребе и
конвертпбплности.
Устав Босне и Херцеговине y члану 3. став 2. експлицитно одређује да ентитетп имају право да заснивају специјалне паралелене односе са сусједним државама, пошгујући прн томе суверенитет и територијални интегритет Босне и Херцеговпне. То значи да Републнка Српска има право да успостави специјалне везе са
СР Јутославијом, a сасвим сигурно je да ce под термином " специјалних паралелних
односа " подразумнјева и економска сарадња. То право je искористила Република
Српска п склопила са СР Југославијом Споразум о спецнјалним паралелним односпма који je ратифпковала народна Скушптвна PC
( Закон о ратификацији Споразума о специјалним паралелним односима 6/97)
Закон о политици директаих страних улагања y БиХ од 14. септембра 1998.
годпне нпје y супротности са Законом о страним улагањима и концесијама y Републици Српској нитн др\гим важећпм законским прописима.4

4. Општа питања везана за страна улагања
У овом дијелу размотрићемо питања која су на неки начин основна и од којих
y великој мјери зависи сама могућност да ce потенцијални страни улагачи заинтересују да своја средства уложе y прпвредне субјекте Републике Српске. Ради ce y
суштини о општем односу и ставу према улагањима страних лица, односима и
третаану који имају y Републици Српској. Сигурно je да оцјена погодности улагања лежи на страном улагачу који y првом реду цијени економске шансе да улагањем капвтала оствари профит, a одмах затим оцјењиваће и колико je његов капитал правно сигуран с обзиром на гаранције које му пружају позитивни прописи.

1. Ko ce сматра страним лицем (улагачем)
У Закону о страним улагањима и концесијама Републике Српске (члан 2.) наводи ce да су страна лица:
• правно лице са сједиштем y иностранству;
•
физичко лице;
• држављанин Републике Српске са пребивалиштем, односно боравиштем y иностранству дужим од годину дана;
• мјешовито предузеће y коме je учешће страног капитала веће од 51%;
• страно лице које je основало сопствено предузеће на територији Републике Српске.

Законом о страним улагањима није наведено да страно физичко лице које нема држављанства, аполит, апатрид, тј. лице које ce y међународном праву дефинише као "лице које ниједна држава, према свом законодавству не сматра својим држављанином" (члан 1. Конвенције о правном положају лица без држављанства),
може улагати свој капитал y Републику Српску. С обзиром на чињеницу да поменута Конвенција није ратификована од стране надлежних институција БиХ и Републике Српске и с обзиром да закон о страним улагањима y PC (члан 36. ст. 4.)
захтјева рецшроцитет, може ce посредно закључити да таква лица немају право
да улажу своја средства y прнвредне субјекге Републике Српске.
2.

Домаћи улагачи

Закон о страним улагањима и концесијама Републике Српске (члан 2. ст.2.)
одређује да су домаћи улагачи физичка и правна лица, тј. појединцп, предузећа и
сви други привредни субјекти којима правни поредак признаје својство правног
лида.

3.

Дјелатности y које ce може улагати страни капитал

Страни улагач има пшроке могућности пласмана свог кашггала, јер Закон о
страним улагањпма и концесијама Републвке Српске y том погледу заузима либералан став. Наиме, начелно je дозвољено да страни улагачи могу улагати своја
средства y све дјелатности тако што ће бити саоснивачи предузећа. Рестрикција je
предвиђена чланом 7. Закона тако да она y сушгини има релативан карактер с обзиром на одредбу члана 8. Закона и своди ce на власничка ограничења y односу на
домаће лице. У члану 7. Закона експлицитно ce одређује да "страно лице на територији Републике не може само или са другим страним лицем основати предузеће
y области производње и промета оружја, јавног пнформисања, система веза (телекомуникациони објекти међународног н магистралног значаја, мреже са интегрисаним услугама и сателитске комуникације), y комуналној дјелатности (водовод п
гријање), нити на подручју које je, према одредбама закона, одређена нли забрањена зона", a члан 8 . Закона надопуњује предходни члан и каже да y "областима
из члана 7. овог Закона страно лице може основати предузеће са домаћнм лицем,
односно улагати средства y предузеће", с тим да (ст. 2 . чл. 8 .) "страно лице не може
стећи право већннског учешћа y управљању предузећем".

4.

Предмет улога страних и домаћих лица

Предмет улога страних и домаћпх лпца утврђен je чланом 3. Закона. По тој
одредби улог страног лица (ст. 1 .) "може бити y девизама, стварима п услугама,
имовннскпм правима, хартијама од вредностн и динарнма којп ce, по прописима о
девизном пословању, могу трансформисати y иностранство". Страно лице (ст, 2.)
"може уложити и динаре стечене откупом и конверзијом обавеза (готражпвања)
по одређеним иностраним кредитима, односно конвертовати спољнп дуг y складу

са законом". Улог домаћег лида (ст. 3.) "може бпти y динарима, девизама, стварима, услугама, имовннским правима и хартнјама од вриједности ".
Закон одређује (чл. 3. ст. 4.) обавезу да ce, ствари, услуге и права морају новчано изразити. Сврха ове обавезе je разумљива с обзиром да ce y односима између
домаћнх и страних лнца тачно мора знати вриједност улагања ради подјеле профита и ризпка сношења евентуалних губитака, a оснм тога на основу новчане вриједности улагања одређују ce н друге материјалне обавезе y међусобним односима
партнера.
Закон о страним улагањима и концесијама не одређује детаљније шта ce подразумијева под девизама, стварима, услугама и имовинским правима, али треба
све те појмове тумачити y њиховом уобичајеном законском и пословном значењу,
мада треба рећи да ce та значења некад п не подударају. Тако, под девизама ce подразумијевају сва потраживања домаћих лица y иностранству, без обзира на то по
ком су основу та потраживања настала, без обзира на валуту y којој су изражена,
као и без обзира на начин на који повјерилац може располагати тим својим лотражпвањнма. Напш позитивни прописи не праве посебну разлику између девиза и
валута, али ce под појмом валуте подразумијевају све врсте ефективног страног
новца (тј. новца који y појединим земљама важи као законоско средство плаћања.). Очигледно je да ce појам "деввзе" y пракси подводи под појам валуте што и
законодавац чини. Ствари које су предмет улога могу ce састојати y опреми, другим основним средствима, матернјалу за изградњу одређеног објекта који треба да
буде увезен. Предмет улагања могу да буду и одрсђене некретнине y својини иностраног улагача које ce већ налазе на простору Републике, као што су пословне
зграде, пословне просторије итд. Страни улагач може право својине на таквим објектима пренпјети на новоосновано предузеће, што значп да y будући подухват
улаже право својине на непокретностима, a y корпус имовинских права као предмета улагања могу ући и право индустријске својине, ауторско право, право потраживања и сва друга права која ce правно третирају као имовинска. Ту би по својој
правној суштини спадале и хартије од вриједности јер оне као писмене исправе најчешће садрже неко имовинско право, али има и таквих које садрже и неко лично
право. У хартнје од вриједности спадају нпр. складишница, коносман, трговачка
обвезница, кредитно писмо, мјеница, чек итд. Услуге које су предмет улога могу
бнти различите врсте, али ce подразумијева да су y питању такве услуге које су
стручне, искуствене, интелектуалне и које могу допринијети бољем пословању
предузећа, његовој изградњи, организадији итд.5

5.

Права страног лица по основу улагања

Закон о страним улагањима и концесијама Републике Српске посебно потенцира права страних улагача те одређује (чл. 10 .) да страно лице по основу улагања
има право:
1)

да управља, односно учествује y управљању предузећем;

2)

да пренесе права и обавезе из уговора о улагању или уговора, односно
одлуке о оснивању на друга страна нли домаћа лица;
3) да учествује y добити по основу уложених средстава и да слободно трансформиш е и реинвестира ту добит;
4) на повраћај појединих уложених ствари, сагласно уговору о улагању или
уговору, односно одлуци о оснивању;
5) на повраћај улога, односно остатка средстава која су уложена y предузеће y случају раскида уговора, односно истека уговора о улагању или уговора, односно одлуке о оснивању или престанка рада тог предузећа;
6 ) на удио y нето-имовини и повраћај удјела, односно имовине по престанку рада предузећа ако je средства уложшто y оснивање тог предузећа;
7) друга права предвиђена овим и другим законом.
Страно лице, y складу са уговором о улагању или уговором, односно одлуком
о оснивању има право увида y пословне књиге и текуће пословање предузећа које
je уложило средства, као и право да само или преко овлашћеног представнпка врши ревизију периодичног и годишњег обрачуна.
И з наведене одредбе видљиво je да странн улагач има пшрока овлашћења y
погледу коришћења својих права и y погледу њиховог диспонирања. Осим тога, не
треба испустити из внда н чињеницу да je то y складу са одредбом чл. 6 . Закона којом ce утврђује надионални третман страног улагача јер он на терпторији Републике може "оснивати предузеће н улагатп y предузеће, на начин п под условпма
под којпм домаћа лица могу основатн предузећа, односно улагати средства y предузећа ако овим законом нмје другачнје одређено".

6.

Право трансфера средстава y иностранство

Посебно право за које je страни улагач нарочпто запнтересован je право
трансфера средстава y иностранство, п разлог да Закон о страним улагањима н
концесијама Републике Српске том питању посвећује посебну одредбу. Нанме, y
члану 15. пгго чини Закон ce утврђује да страно лице може слободно да трансферише средства y иностранству након што измири све доспјеле законске обавезе
према Републици. Трансфер средстава подразумијева (ст. 1. п 2. чл. 15.):
1 ) повраћај улога, репатрпцпју удјела y нето-имовпнп предузећа по престанку рада или продаје, сагласно уговору, односно оснивачком акту, н
2 ) трансф ер добити, сагласно уговору, односно оснивачком акту.
Трансфер добитп може да буде новчанп п матернјалнп. Новчани трансфер добитн иноулагача може бити нзражен п остварен y дпнарима плп девизама. Натурални трансфер добптп врши ce пспорукама, тј. извозом производа пз заједнпчког
пословања.

7.

Царинске, пореске и друге олакшице

Да бп ce подстакла страна улагања Законом ce кроз неколпко чланова потенцирају погодности које ce страним лицнма нудс. Тако ce чланом 12. одређује да je

увоз опреме, других основнвх средстава и материјала за изградњу објеката, који
представљају улог страног ллца или повећање тог улога на основу уговора о улагању илн уговора, односно одлуке о оснивању, слободан. То подразумијева ослобођење од везаности за могуће контигенте и дозволе на увоз одређених роба, сировина п репроматеријала јер би страни улагач могао увести нпр. робу и ван већ
пскорпшћеног контпгента увоза те робе.
Закон о страним улагањима и концесијама Републике Српске y члану 13. наводп:
"Увоз нове опреме по основу улога страног лнца осим путничких моторних
возила и аутомата за забаву и игре на срећу ослобођен je од плаћања царина и другах увозних дажбина ".
Странп улагач ће ce ослободити плаћања пореза на профнт до коначне отплате пивестиције, односно највише до 5 година од дана улагања средстава.
Странп улагач који за потребе производње увози сировине и репроматеријал
ослобођен je од плаћања царпна и других увозних дажбина.
Право из става 1. овог члана може ce користити y складу са утврђеном динамиком улагања до коначне изградње објекта, односно отпочињања дјелатносги y
коју ce врпш улагање, a ако ce улагање врпш на основу реинвестирања добити - за
сво вријеме трајања уговора, односно одлуке.
У погодностн које страни улагач има, односно предузеће чији je он сувласник.
убрајају ce п оне предвиђене чланом 14. Закона y коме ce наводи:
"Предузеће са улогом страног лпца врпш плаћање y пословању са иностранством слободно y складу са законом.
"Предузеће са улогом страног лица може девизе које унесе као оснивачки улог илн оствари y пословању са пностранством држати на девизном рачуну код овлашћене банке п њпма слободно располагати y складу са уговором о улагању или
утовором, односно одлуком о оснивању ".

8.

Заштита права страног лица

Страни улагач ужива пЈЋу правну заигпггу по основу својих инвестиција. Њему ce пружају и уставне гаранције. Наиме, Амандман XLVH на Устав Републике
Српске објављен y Службеном гласнику Републике Српске број 8 . од 10. априла
1996. године, којима je замјењен члан 57. Устава, одређује да:
1) Страна лида могу стицати право својине и права на основу улагањ а капитала, y складу са законом.
2) Својинска и друга права страног улагача стечена на основу уложеног
капитала, не могу ce ограничавати или одузети законом или другим прописима.
3) Јамчи ce право страном лицу да обавља привредну и другу дјелатност и
право по основу пословања, под условима којп ce не могу мјењати на
његову штету.

4)

Страном улагачу јамчи ce слободно изношење добити и уложеног капитала из Републике.
5) Законом ce може, изузетно, када то захтјева општи друштвени интерес,
утврдити y којим дјелатностима, односно подручјима, страно лице не
може основатн властнто предузеће".
Закон о страшш улагањима и ковцесијама y члану 14. прецизира да ce y случају измјене закона која je услиједила након одобрења, односно регистрације уговора о улагању, на односе утврђене тим утовором примјењују одредбе уговора, односно статута и закона који je важио на дан одобрења, односно регистрације уговора
ако je то за улагача повољније нли ако улагачи одређена гштања споразумно не
уреде y складу са измјењеним одредбама закона.

9.

Рјешавање спорова

Спорове које настају по основу улагања странпх лица рјешава надлежнп суд y
Републици, ако уговорм y улагању, односно оснивању није предвиђено да такве
спорове рјешава домаћа или страна арбитража.5

5. Облици страних улагања
Инострани инвестнтори могу да уложе свој капитал y наигу привреду на неколпко начина: да инострани улагач оснује заједничко предузеће са домаћим улагачем; да оснује своје сопствено предузеће y којем уложени капитал y потпуности
прш ада иностраном улагачу; да оснује филијалу свог предузећа y нашој Републицн; да уложи средства y неко постојеће наше предузеће; да купп наше предузеће
које je на продаји; да добије концесију за корпшћење одређеног прпродног богатства шш добра y ошптој употреби илп за обављање дјелатности од јавног пнтереса; да изврши улагање свог капитала по ВОТ-моделу.
Сви наведени облици улагања страног капитала могу ce разврстати на двије
основне групе с обзиром на природу права иностраног улагача које стиче закључивањем адекватног уговора о улагању средстава. Ако je y шггању такво улагање
по којем страно лице стиче или задржава право својине над одређенлм предузећем
онда ce ради о улагању страног кашггала на корпоратпвној основп, a ако страш
улагач стиче само одређена облпгацпона права онда ce може говорптн о улагању
на облпгадионој основи (уговорном улагању).

Др Рајко М. Миловић,
министар, Влада Републике Црне Горе

Повратак својини и предузетничкој економији y поступку
преструктуирања и приватизације привреде y Црној Гори
Уводне напомене
Закон о приватпзацијп привреде1), означпо je наставак реформе, враћање својттни. Својина je основ друпггвених реформи. Такође, својина je темељ предузетнигптву и предузетничкој економији и грађанској парламевтарној демократији.
Она je y средишту изградње друштва нових односа које je означило крај масовном
друштву. Друштво нових односа, односно информатичко друпггво означило je сутон масовном друштву, јер je "показало" своју супериорност над њим, прије свега,
развојем друпггвеног богатства и грађанске парламентарне демократије.
Управо, y правном режиму Закона о приватизацији привреде Црне Горе постигнуги су, мада почетни, значајни резултати: идеја о приватизацији je схваћена и
прихваћена, прихваћена je идеја о предузетништву и тржишту и грађанској парламентарној демократији. Надаље, управљачка трансформација привреде приведена je крају, извршена je и приватизадија мањег дијела друпггвеног капитала, идентификована je државна својина, организована акционарска друштва и друштва са
ограннченом одговорношћу, приватна трговачка друштва и сл.
Коначно, стечена су искуства, на основу својих искустава и резултата y приватизадији других.
Наставак процеса приватизадије предузећа, сада трансформисаних y дионичка дрЈчлтва и друпггва са ограниченом одговорношћу, оствариваће ce организо1.

Закон о приватизацији привреде ( “Службени лист РЦГ", број 23/96).

вано, уз равноправност акционара, социјалну правичност, транспарентност и јавност приватизацноног процеса. Н а том плану, y Закону о измјенама и допунама
Закона о приватизацији привреде конституишу ce нова рјешења ради интезивирања, управљања, контроле и обезбјеђења спровођења потпуне приватизацпје y Црној Гори. У том циљу, од стране Владе РЦГ, образован je Савјет за приватизацију,
којп заступа интересе Републике y процесу приватмзацнје, има пзврпша овлашћења и за свој рад одговара оснввачу.
Дакле, измјенама и допунама Закона о приватизацији привреде y остварпвању
потпуне прпватизадпје, створнће ce темељни услов за друиггвену реформу, y којој
ће право својине, предузетничка економија и грађанска парламентарна демократија, представљати основне друштвене односе. У том процесу реформи, својина je
темељна одредница. Стога je, y овом закону пут ка праву својине "дограђен" п
сматрамо, сада довољно јасан, да ce до одредшпта означеног као - право својине
стнгне. Управо, на том путу ка својпнп измјенама Закона ce, нарочпто:
Прво, прецизно уређује управљање и контрола приватизацноног процеса,
прије свега, образовањем Савјета за прпватизацију п скупигпшске комиспје која
треба да допрннесе транспарентности и јавности овог поступка;
Друго, стварају ce претпоставке за законито спровођење прлватизацпонпх
техника, обавезнвањем Владе да их посебним прописнма уреди (јавно надметање,
јавни тендер, јавна понуда, дематеријализација прпватизадионпх ваучера и хартија
од вриједности и сл.);
Треће, уређују ce два доминантна метода приватпзацпје - продаја државног ка-

питаиа страном инвеститору, уз потпуну транспаренгност и јавносг, по прописашш правилима, и масовна ваучерска приватизација;
Четврто, стварају ce услови да ce започети методп прпватизације примпјене и
y случајевима када je законски рок за њих истекао (право запосленпх на бесплатне акцпје н акције под повлашћеним условима) наставе и заврше;
Пето, ова два метода приватизације (продаја државног капптала страном инвеститору и масовна ваучерска приватпзадија) омогућавају да предузећа добију
власника. Масовна ваучерска приватизацпја омогућава да сви грађанп постану
власницп, да њима тргују н, брже од осталих, овај метод прпватизадпје водп развоју тржшпта кашггала и алокаднји права својпне.
Развој тржшпта кашггала, a не само право својине доводп до ефпкаснпје прпвреде. Јер само на тржшпту капптала, куповпном н продајом акцпја, "својпна има
нзглед" да дође код доброг предЈжтника. Зато су својпна, пред^зеташлтво п тржиште, y међузависности и услов су ефикасно прпвређпвање, односно стварање
богатог друштва.
П ројекат приватизације привреде Црне Горе
1.
Пројекат прнватпзације привреде Црне Горе je, досад, највећл и најсложенијн посао, који обухвата потпуну промјену друштвених односа y Републицп. Њн-

ме ce предлажу промјене, прије свега, основног продукционог односа. Зато су субјекти иредвиђени овнм пројектом бројнп: сви пунољетни грађани. привредни субјектп, фннансијске инстшуцнје, државнп органи, страна правна и физичка лица и
другп.
Сложеност пројекта тражи свестрану информисаност, нова знања п ефикасно
управљање и потпуну контролу и одговорност за његову реализацију. Због тога ce
управљање пројектом, због његовог великог значаја, сложености и преузимања
одговорностп, повјерава Савјету за приватизацију, којн je, као изврпши орган, задужен за његову реалнзацију. Савјетом руководи председник Владе РЦГ, његови
чланови су један број министара Владе, председник Привредне коморе, предсједтптк Савеза самосталног синджката, менаџери и стручњади. •
Савјет за приватизацију je за свој рад одговоран Владн, чиме преузима потпуну одговорност за остваривање друштвених реформи.
Управљање друштвсним промјенама од стране Савјета за приватизацију подразумева y себи и његову контролну функцију рада бројних субјеката y овом
пројекту. Исту функциј}’ обавља и посебна комисија Скупштине РЦГ и други државнн органи који ce баве контролом законитости y Републици.
2. Јавност н транспарентност je нужан услов за остваривање пројекта приватизације привреде y Републици. Управо, потпуна јавност рада свих субјеката приватизације и транспарентност процеса представљају посебан дио самог пројекта.
Они ce обезбјеђују нарочито: јавним аукдијама приликом продаје приватизационнх ваучера, односно капитала стратегијском инвеститору; о јавношћу рада свих
субјеката приватизадије; о јавношћу и обавезним објављивањем одлука и других
аката који ce доносе y поступку реализације овог пројекта и сл.
3. Одлуке о продаји акдија доносе органи управљања предузећа, односно фондова, како je то било прописано и досадашњим Законом о приватмзацији привреде. Новину о односу на овакво рјешење, представља право Савјета за приватизадију да одлуку донесе и то y случају када одлуку о продаји акција нијесу донијели
органиуправљања предузећа, односно фондова.
Иначе, пројекат прнватизације привреде Црне Горе, задржава досад познате
методе приватизације (докапитализација, продаја капитала предузећа и сл.) односно опредјељује два доминантна метода. То су:
а) приватизација путем приватизационих ваучера и
б) приватизација предузећа путем продаје капитала стратешком инвеститору.

Приватизациони ваучери
Приватизацијом прнвреде путем приватизационих ваучера, поствже ce, нарочито:
- правичност приватизадије. Сваки пунољетни грађанин Црне Горе добија једнак дио y друиггвеном и државном капиталу, и то тако што има право на једнак
број приватизационих поена, односно, приватизационих ваучера. Приватизациони
ваучери су дематеријализовани и воде ce y посебном регистру за сваког пунољет-

ног грађанина. Влада, односно Министарство за финансије, отвориће посебан рачун за сваког пунаљетног грађанина Црне Горе код Службе за обрачун и плаћање, на којем ће бвти уписан једнак број приватизационих поена, које ће грађанин
моћи да прода (замијени) за одговарајући број акција из друштвеног и државног
кашггала свих предузећа обухваћених Програмом приватизације;
- једнакост свих пунољетнпх грађана да учествују на јавној аукцији, на којој
могу купити акције свих предузећа са друштвеним и државним капиталом, обухваћених Програмом приватизадије привреде. Досгупност капнтала свих предузећа
(добрих н лошмх) омогућава пунољетним грађанима пуну једнакост y стицању акција друштвеног и државног капитала, предузећа "онаква каква су" y привреди
Црне Горе;
- тржишно вредновање предузећа. Предузеће вриједи онолико колико ce може продати на тржишту. Зато, процијењене вриједности предузећа могу представљати само својеврсну помоћ за њихову продају, односно, утврђивање тржш ш е
вриједности;
- увођење екстерних власнпка над предузећем. Власник по основу власничких
права, остварује своје интересе мјерене оствареним профнтом на тржишту;
- брзина приваткзацноног процеса;
- развој тржитпта капитала. Сви пунољеган грађани су имаоци права да тргују
акцијамана берзи. Онипостају и "носиоци" предузетничких идејаињнховиреализатори. Тиме тржнпгге почиње вредновати њихове предузетничке способносш,
чиме као субјекти на тржшпту, преузимају једнака и права и обавезе, усппјех и ризи к .

Приватизадија привреде путем приватпзадионих ваучера, међутим има п значајне недостатке:
- нема ангажовања додатног капитала (за текућу репродукцију и развој);
- бројност субјеката који имају права и обавезе по основу приватизационнх ваучера, овај подпројекат чини осјетљивим и сложеним.
У диљу афирмацнје значајних предности приватизације привреде путем приватизационих ваучера и смањења недостатака ове методе приватизације, неопходно je, поред осталог прецизно уредити функционисање првватизацжжих фондова
ради подстицања приватизације путем ове методе.
Приватизациони фонд je правно лпце са правима и одговорностима утврђеним законом. Фонд прикушва приватвзационе ваучере од грађана и учествује y
аукцијама за куповннуг акција на берзи. Стога, прпватизационп фонд штптп интересе власннка приватизационпх ва^чера прнлпком куповине акција предузећа из
Програма приватизадије. Приватизацноним фондом управљају компаније које
могу бнти свака спецпјализована домаћа пли страна корпорацпја која нспуњава
прописане услове: 250 000 ДЕМ оснивачког кашггала, посједовање специјалистнчког кадра y овој области, прецизан пословнн план за период од 3-5 годш а и сл.
Комттанија за управљање прпватизациошш фондом може да отпочне рад након
добијања одобрења за рад, y којем ce констатује да она испуњава све услове за вр-

шење дјелатности, утврђене посебним прописом. Н а овај начпн обезбјеђују ce
услови за заштиту права имаоца ваучера који њима тргују на берзн преко приватизационих фондова.

Продаја капитала стратешком инвеститору
То je другп доминантан метод приватизације привреде. Прецизност y уређивањ}г поступка прпватнзадпје пугем овзг метода п његова јавност и транспарентност, једпно могу осигуратп његов легалитет и лепггимност.
Посебним правплпма уређен je поступак тендерске продаје. Тендерска продаја je метод приватизацпје државног капптала, односно капитала предузећа које ce
приватизује. Другам ријечима, јавни тендер представља јавно прикупљање понуда
могућих купаца предузећа, сагласно прописаним, објектпвним и транспарентним
правплпма и условима продаје. Савјет за прнватизацију именује компетентне чланове преговарачког тима који посједују стручност и добро познају тржишне услове и могућност продаје предузећа на домаћем п страном тржишгу. Они су "објектнвнп и независни ", немају својинска права y предузећу које ce продаје, нијесу y
сродству са купцем, шгга могу бити купац на јавном тендеру. У том циљу преговарачки тимови ангажују стране и домаће консултанте (експертску помоћ), као
стручну помоћ y спровођењу јавне тендерске продаје предузећа.
4. Пројектом приватизације привреде прецизно je уређен садржај и карактер
Плана приватизације. Пројекгом ce прописује да je План приватизације капитала
акционарских друпггава и друтптава са ограшиеном одговорношћу (друштва кашггала) општп акт који има прецизно уређен садржај. План приватизације садржж, нарочито:
- списак предузећа која ce приватизују н дио акцпјског кашггала који ce приватизује;
- државне акције које ce могу замијенити за приватизационе ваучере грађана,
уз опис метода прнватизације, који ће бити примијењен за предузећа y којима држава има своје акције:
- број или проценат акција које фондови продаји са списком предузећа y којима имају акције, са описом метода приватизадије који ће ce примијенити;
- број шш проценат акцмја које ће бити продате (замијењене) за стару девизну
пггедњу грађана који ова средства имају банкама y Републици, y сваком предузећу;
- број или проценат акција y сваком предузећу које ће бити продате грађанима
који имају право на денацмонализацију имовине.
Право грађана на денационализацију имовине уредиће ce посебним прописима.
5. Пројекат приватизације привреде y Црној Гори, ce реализује y условима
значајних ограничења и ризика. То су, прије свега:
- неодговарајући правно-полптички услови. Адекватна правна регулатива
треба да представља његов ослонац. Међутим, значајан број прописа y чијем режиму треба организовати овај пројекат je неодговарајући. Тако, нпр. прописи ко-

јима ce уређују економскж односи са иностранством, монетарна политика, банкарско пословање и јединствено југословенско тржиште представљају својжм садржајем и примјеном значајно ограничење за реализадију овог пројекта, са минималним могућностима за њихову доградњу, односно, адекватау примјену од стране
Савезне државе;
- дугогодшлња изолација и пропадање наше привреде;
- стечене навике и свијест из колективне, односно, договорне економије. Навике и схватања да држава треба да обезбиједи стално покриће губитака предузећима која не остварују профит, односно не могу да обезбиједе успјешно пословање на тржипггу и другн ризици и ограничења.
6.
Постприватизациони период након реализације Плана приватизације привреде Црне Горе, имаће таксфе бројне тепжоће. Зато ће нужно захтијевати доношење значајних пројеката: развоја предузетшшггва, запошљавања радника који
представљају технолошки вишак или Eai je престао радни однос због стечаја предузећа, сигурне социјалне програме и друге.

Проф. dp Бранко Ж. Љушић1)
Правни факултет , Београд

Корупција препрека приватизицији
Како корупција y друштву омета приватизацију
и како корупција приватизације блокира друштво
Када je превише новца на столу и најтврђи морал je на проби.
Непознати
Корупција je тема која све више привлачи теоријска истраживања и практичну активност појединаца, друштвенихгрупа и институција, јер све више постаје светски феномен. Овај рад сагледава и разматра питања везана за узроке,
консеквенце и опсег корупције, примарно са Шеоријског аспекта, уз указивање на
могуће корективне акције, поруке и користи за Југославију. Наглашава ce да je
друштвени шрошак и цена корупције превелик. Корупција обара економски
раст, растаче демократију и државне и друштвене инстишуције, сиромашне чини још сиромаишијим. Трајно дестабилизује друит во чинећи ?а безперспективним. Борба против корупције није једноставна, још je мање јефтина и лака. Уз
то, са собом носи одређене ризике и непредвидиве шешкоће. Да 6и друштво опстало потребно je да прихватш корените друштвене, економске и политичке
реформе јер je то најбољи начин борбе против корупције. Порука рада je - да je
1.
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услов ceux услова за приватизацију одстрањивање корупције. Томе треба да
ирешходе озбиљне, дубоке и дугошрајне друштвене реформе усмерене на опипљиве промене. Било какав другачији стратеижиредослед потеза попут о н о г који смо већ ’ ирихвашили: ирво приватизација, потом борба против корупције и на
крају реформе не води ничему, осим дефинитивном растакању ceux друиипвених
система. Резултат одсуства рефорљ.и ће компромишовати не само приватизацију већ и цело друиииво. У таквом сценарију би чак можда и имали акционаре власнике фирми, које на тржишту ншита не би вределе. Фирме би продавале
своје производе и услуге купцима који су без пара, јер су економско и социјално
ироиали. У иривашизацији тог типа не би било прихода, профипш и ликвидности. Процес приватизације “отимање грушповног лист а” je беспредметан бар
са тачке гледишта заштшпе апстрактног друштвеног интереса.

I. Раст и историјат корупције
Да ли je прво измишљен новац a потом са пар секудни закашњеша ce јавила
млађа али лепша сесгра “корупција” чисго je схоластичко шггање. Циници наглашавају да су управо потребе корупције имале као одошчан нуз продукт стварање
новца. Међу правницима влада крилатица - Од када су Феничани измислили новац нема боље? начина за изражавање захвалности, a од тада су прошле десетине
п десетине векова. У суштини корупција je тамна страна новца и пратиче га док
постоји. Н е значи да ce не треба борити протнв корупције, већ насупрот. Само социјално снажна друштва могу да смогау реалне снаге п суоче ce са својим непријатним ликом y огледалу попут корупцпје.
Теоријски аспекти корупције
Корумпиран ce дефпнише као покварен, кваран, умрљан, морално нечпст и
дегенерисан. Корумгшрана личност, друштвена група, институција или чак и држава јесте она која je одступнла од добрпх п усвојила лоше моралне пршпџше.“)
Корупције ce може одредити као:3-*
»намера да ce некоме пружи предност која није когопстевтна са службеном
дужношћу и правима других«.
То je чињење овлашћене особе која делује y службеном својству и капацитету,
као и фидуцијарног лица, које на незаконпт н неисправан начин, користи свој положај или карактер да обезбеди кроз прокуру одређене користи за себе и/или другу особу, што je y супротностн са дужностима и правима других. У правосуђу Сједињенлх амернчких држава постојп федерални п законп федералнпх држава којп2
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забрањују праксу корупције (анти корупционо законодавство) првенствено y изборном процесу. Н а саму помену корупције конотадија je мишо. Мито одређујемо
као новац, робе, услуге, право или акцију, имовину, вредну ствар, предност, привилегију нли наплату илп примање, илп било какво обећање или предузимање да ce
бнло шта да, тражено, дато, или прихваћено, са намером корупције и корумпирања да ce изазове шш утиче на акцију, гласање, или мишљење особе y било ком јавном илп службеном својству. Поклон који није несразмерно велике вредности ce
свакако не може сматрати митом, већ изразом пажње. Тако ce y Јужној Кореји
строго води рачуна y међуљудским односима да поклон не буде прескуп да га прималад не би одбио и схватио као мито, при чему треба да изрази искрене намере и
попгговања поклонодавца. У САД ce примењује Модел кривичног законика (е.
Model Penal Code §,240.1.) Мито y комерцијалном смислу јесте регулисано прописима о непоштеном понашању и праксама y обављању свакодевних трансакција y
бизнису. Односи ce на непоиггено третирање партнера y трговању, тако што конкурент обезбеђује себи непошгену предност подмићујући пословне партнере на
пггету других конкурената. Наведенн ce тако понаша и делује да кроз своје тајне
поступке п корупцпју остварује противправну корнст y односу на запослене, агенте нли перспективне купцеУ
Изнуда
Изнуда, принуда, ексторзија јесте начин прибављања имовше од другог који
je индукован лошим делом и злоупотребом стварне силе и принуде односно и самом претњом, насшћем мли страхом, што ce све чини под кишобраном службеног
овлашћења - злоупотреба овлашћења.45)

II. Сузбијање корупције y привреди и друштву - улазница за 21. век
Водеће светске мултилатералне и глобалне институције Светска банка за обнову и развој п садејству са МеђуЂародним монетаршш фондом, Организација за
економску сарадњу и развој, Међународна федерација рачуновођа, Међународна
асоцжјација комисија за хартије од вредности il берзе и Европска комисија као прву тачк}' дневног реда који ce решава y периоду 1998-2000 поставшш су питања корупције. Ова друштвена појава чжни националне привреде нетранспарентним и неатрактивним за међ)Ђародне инвестиције. Отежава токове капитала, роба, услуга
и идеја. У сутттгини представља основну препреку привредном развоју y земљама y
којима je овладала. Управо такве земље избегавају спољнотрговинскн партнери,
институције и финансијски инвеститори, што већ претешку ситуацију чини неретттиво гором.
4.
5.

Ibid, 101.
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Глобалне активности y сузбијању корупције
У свету je y области сузбијања корупције најпознатија невладина, непрофитна
организаиија Транспаренси интернешнл - ТИ (е. Transparency International, Berlin).
То je међународна коалидија против корупције y интернационалним пословним
трансакцијама. Подржава развој праведне и поштене државе и јавних институција,
ослоњене на концепт владавине права на националном, регионалном нивоу и глобално.

Трансперентност
У стандардном фшансијском жаргону после термина рачзвоводство вероватно ce највпше користи транспарентност. Друштвена појава, однос или категорија
ce могу одредити транспаревтним ако су y стању да нам преносе информације о
себи тако да наведене предмете нли појаве можемо видети као да нема нпкакве
материјалне препреке која омета чисту слжку. Друиггво и његова текстура су
транспарентнп ако ce једноставно и лако гледа кроз њих, детекгује, не замагљује
поглед и слика, све пгго je отворено за слободан поглед и увид, што je прозрачно и
просветљено - омогућавајућд нам да вццимо скроз на скроз. Транспаренгно треба
поистовети са кристално чистим, јаснпм, без извитоперавања y ннформадпјп која
je предмет интересовања.
Приватизација У сврхе овог рада који c e може сматрати скромним прегледом
теорије и праксе сузбијања корупције y свету са освртом на нашу земљу, покушаћемо прво да одредимо шта je то приватизација. Радна дефиницнја je да je приватизација процес промене власнпштва шздустријског предузећа или неког бизниса
који прелази из владиних руку, контроле и власнишгва, y власништво или контролу прнватног предузећа или инвесиггора. Из тога јасно проистиче да je продавац
или поклонодавац држава. Купац односно поклонопрпмац je грађанин. Не улазећи д у б гБ е y анализу узрока како je држава могла да постане »власник« профитних
бизниса, по којој их je правној основи легално стекла, јер када су формпранп н настајали нису бнли државна већ такозвана »друштвена« имовша, суштина je -који
je стварни циљ овог продеса. Процес може имати впше цшвева. Претаоставићемо
да je основни да грађани постану власници акција. Потом би c e кроз промене менаџмент тимова уводиле нове пословне праксе y менацменту и y правно-пословном управљању фирмама, као и да c e кроз спстем и моделе банкротства обави
власничко, финансијско и пословно реструктуирање привреде.6-’ Видетп Schneebeiger, Osbom, Љутпћ, (1995), и The American Heritage Talking Dictionary (1995). У
t o m контексту j e бнтно како на најбољи начин запггити пнтересе малих абстрактних инвеститора y хартије од вредности - a то су будући власнпци акција југословенске привреде и других пословних ентитета.

ТТТ. Могућа мисија невладиних организација и јавних иеституција y
сузбијању корупције
Изјава да je корупцпја један од највећих изазова и проблема са којим ce суочава савремено друштво јесте исувише скромна. Корупција изазива бројне негативне ефекге, које ћемо аналнзирати, видети Transparency International-Mission Stalement (1997):
• Еродпра добру органнзацију државе;
•
Фундаментално искривљује јавну политику;
• Води ка погрешној алокацији ресурса;
• Шкодп прпватном сектору п његовом развоју;
• Н ајтеж е погађа сиромашне.
Транспаренси Интернешнл je непрофптна невладина међународна организација која ce бави промоцијом борбе протпв корупције. Наглашава да je контрола
једжни могући начин заједно са сарадњом широког круга заивггересованих за систем пнтегритета y некој земљи. У свему томе je најзначајнија и незаобилазна улога државе, цивилног друштва и приватног сектора. Уз то велики допринос борби
против корупције могу имати међународне инстнтуције.
Сврха Одговорни појединци, невладине организације, државне и јавне институције широм света ce све вшпе бор против корупције. То чине, примарно са намером да je огранпче y експанзији, кроз координиране акдије изградње глобалне коалиције која ће унапређивати светске и националне системе интеГритета. Удружење правншса y привреди СР Југославије je управо једна од наведених институцпја које треба да инпцира установљање и развој принципа борбе против корупци-

Је:
•

•
6.

Одговорност je пре свега националних система инт егрит ет а, ш то значп, пре свега нас y Југославији да ce боримо против корупције, да ce бавимо превендијом и реформиш емо друштво, привреду и право, што не
треба чинити кроз именовање појединаца већ кроз залагањ е за опште
прпнцппе;
Т И сматра да je борба покрет против корупције глобални и преноси
друштвене, политичке, економске и културне вредности и системе;6
Овде чинимо битну дистинкнију на два аспекта y фирми: пословно управљање (е. goverваасе) који обухвата чин, процес или моћ управљања, који проистиче из преноса
овлашећља власника на плаћене менаџере да на правној основи креирају пословну политику, доносе одлуке стратешке, оперативне и тактичке удлуке y бизеису. Текуће
управљање-менаџмент (е. management) je процес надгледања, непосредног свакодневног
руковођења на оперативном нивоу спровођање стратешке пословне политике, свакодневна пракса, менаџмента, руковођења, супервизије и контроле бизниса (других менаџера
и запосленнх). У свему томе je битан агенцијски концепт y коме менаџери делују као
агенти акционара. Видети Љутић Б.Ж. У штампи (1599) Финансијски менаџмеши: Модели
и концепти. Београд: Магистар бизнис администрације.

•
•
•

Кључни су иницијални принципи партиципације, децентрализације, различитости, уверљпвости-кредибилности и транспарентности;
П окрет за борбу против корупције политички мора бити ванпартијски
оријентисан; и
Треба спознати да су присутни снажни практични и етички разлози за
ограничавањ е, потом елиминисање корупције.

Како ТИ y свету остварује свој цил>?
Коради y формирању, изградњи, институционализацији н јачању покрета за
борбу против корупције подразумевају изградњу националних подружница-комора, y облику коалнција свнх који имају интереса и могу да допринесу: држава и њене институције, грађанско друшгво и приватни сектор, свако ко може да допринесе. Т И помаже и коордиаира рад са националним коморама, као и y креирању и
прпменп ефективнпх система интегритета. Уз то, ТИ прикушва и пшри податке,
анализе, сазнања п на тај начпн подвже свест y јавности да корупција разара друштво, привреду н појединце, што je најакугаије y сиромашним земљама, успоравајући социјални и економски развој.
У чему je разлика између ТИ и других покрета? ТИ je стварно једнна међународна невладина непрофитна организација која ce једино бави борбом протпв корупције, што значи да јој je наведенп циљ y фокусу. То je прави међународнп центар за експертизе y борби против корупције, којж кроз пул окупља широк круг угледних добровољаца високе професноналне оријентације којн креирају ингегрални приступ. То би и нама као земљи односно комори ТИ за Јутославију омогућило
да наиш врхунски стручњаци буду укључени y ове интелектуалне токове. Таква
оријентација би бнла од велике, чак би ce могло рећи непроцењнве користи y процесу друпггвених р е ф о р ^ и y креирању новог правног система са цшвем хармонизације према Европској унпји п пшре ка глобалнжм стандарднма (WTO, IMF/
IBRD; IFAC, IOSCO, OECD; FAO, UNDP, UNIDO, EU ,...). Такав покрет јача пнституције грађанског друштва и омогуЕава мм да ихрају значајну улогу и напоржма парирања корупцији.

Формирање Југословенске коморе Транспаренси Интернешнл
У дугорочном процесу друшгвене борбе протнв корупције потребно je формиратп југословенску комору, који би ce потом учланила п постала пуноправан
члан ТИ, што je добар потез и y значајној мерн може убрзати нашу репнтеграцију
y светске и регионалне инстутуције и органпзације. Југословенска комора за борбу
против корупције нужно мора бнти невладина органпзацпја посвећена борби за
повећавање уверљивости државе п против корупцпје. ртословенска комора ТИ
би такође постала један од значајних потаорних стубова Међународне трговпнске
арбитраже, Привредна комора Југославије, Београд. Покрет борбе протхш корупције има вишеструке циљеве:

•

Х уманитарне. јер корупција поткопава п разара развој и неизбежно води ка злоупотребп људскнх права;
• Дем ократске. јер корупцпја поткопава демократију и посебно остварења многнх земаљ а y развоју и y транзицпји попут наше (у суштини друге
земље Ц ентралне, Источне п Југоисточне Европе су већ приступили међународнпм форумпма за борбу против коруцпије, поименице y оквиру
OECD-a) тако да ce налазимо стварно на зачељу колоне;
• Е тн чке. јер корупција поткопава интегритет друштва, и
• П рактичне. јер корупција искривљује деловања трж иш та (роба, капитала) и лишава обичне грађане користн које би им пружнла трж иш та да
могу нормално да функцпонишу.
Старе државне структуре и владаЈЈЕа идеологија je “успела” да увери јавност
да je увођење тржшпта, власништва и конкуревције узор социјалних недаћа, мада
je стварни узрок корупција.

Дневни ред сузбијања корупције y приватизацији
Борба против корупције je једжно могућа ако ce стварно сви заивтересовани
(држава, 1рађани, приватап сектор) искрено укључе. У националним коморама ce
очекује допринос лнчности од несумњивоГ интеГритета и кредибилишепш. У
том контексту je потребно дефинисати шта je то личност од поверања, којој можемо веровати, која je одговорна да нам поднесе рачун, са здравим судовима, слободним размшпљањем, којој можемо веровати, јер je y стању да делује без контроле претпостављених. У свему одговорна особа јесте и самостална, професионално
високо одговорна са изграђеним етичким принципима које отворено и јасно примењује y својим свакодневим актжвностима. Управо такве личности из државне
администрадије, судства, јавног живота, приватног секлора могу бити носиоци
борбе протпв корупције, јер ce подиже свест јавности о опасностима и ризицима
које по стабилност и развој друшгва носи са собом растућа корупција. Потребно je
формирати Југословенски индекс перцепције корупције којп ће статистички пратитп како грађанп опажају и на својим леђима осећају корупцију. Национална комора за борбу против корупције ће формирати свој адресар члансгва y коме ће бити наведене особе које ce залажу за борбу протав корупције. Уз то треба креирати
преглед кључних стратегпја за борбу против корупције које су изузетно корисне
реформаторима, и то за сваки сектор друштва понаособ, јер свакако да нема универзалних рецепата и решења. То увек треба чинити са позивом на најбоље пословне праксе y свету, што иначе међу појединим професионалним организацијама чак може изазвати ашшозитет.

Изградња међународног оквира борбе против корупције
Борба против корупције није ни недостижан, још мање превише дугорочан
циљ. Поједпне земље су успеле за пар година да значајно снизе ниво корупције,

што je резултат на коме им вреди завидети. Циљ овог рада je управо да ce заложи
и покрене широку јавну дебату о могућим модалитетпма борбе против коруппрје
y Југославији, уз сарадњу са релевантним међународним институцијама и организацијама y овој области (Светска банка, OECD, ТИ) које играју каталвтичку улогу
y овом процесу. Свако од нас може да допринесе својим практичним активностима остварењу заједничког циља. Национална комора ће имати циљ да утиче на
владу, кроз информисање јавности, утиче на јавност и придобија je y борби против
корупције, водећж ce при томе основним принципом институционалне независности, не предузимањем истражних радњи, независношћу од владе и од комерцијалних и политичких интереса. Комора ће ce фшансирати кроз прикупљање фондова, спонзорства, донације, и бираће своје представнике који су потом овлашћени
да учествују y избору одбора директора Транспаренси Интернешнл. Нема ограничења иницијативама коју могу преузети надионалне коморе. Чак ce запажа да ce
нове пдеје, приступ и концепти све брже преносе и следе (организовање совдаже
јавног мњења, формирање надионалног индекса корупције, образовање младих,
писма и петиције влади и новпнама, јавна предавања, позиви ТВ и радио станицама, отворене дискусије, објављнвање информатпвног бнлтена, програми обуке за
новинаре, јачање сарадање са водећим земљама y борби против корупцпје, кампање за борбу против корупције y време избора, птд.).IV
.

IV. Приватизација као »острво интегритета«
Једно од могућих решење јесте креирање »острва интегритета« области y којима ce повећавају напори друштва да ce сузбије корупција јер су изузетно важне за
друштвенн развој. У нашој земљи треба прогласити програм и процес приватизације »оствром интегритета« где би ce формирале специјалне институције надзора
које би водила рачуна о активностима корупције и сузбијале бп мх. Релевантае
власти y Југославпји треба упозораватп на најбољу праксу y свету.

Промена правног оквира
Потребно je јасно н недвосмислено информисати југословенску стручну јавност и државне институције да су владе земат>а групације ОЕЦД, a недавно п других, рафвггиковале Конвенттију OF.I Ш-а о борбп против подмнћивања инострантгх
јавнах представитпса y трансакттнмама мећтаародног бпзнпса. док je Организацпја
земаља Америке организовала да њене земље чланице потаишу Интер-Амерпчку
конвенттију прптив кор\тшије. Треба пнфор\шсати парламент, посланпке и поднети им предлоге нових закона нлн кодекса понашања који бп снпзплп корупцију, п
уз то стално подсећати политичке паргаје на предизборна обећања y погледу борбе против корупције.

Алати за борбу против корупције
У борби протпв корупцпје je потребно да ce постигне пуна парламентарна
кош рола п јавност y начпну фннансирања полвтичквх партија н њихових кампања, да ce онемогућл преливање новца из државног буџета y касе партија, развој
етпчкпх кодеска (правници, рачуновсфе, ревизори, судије, државни службеници).
Треба преводитп материјале из света на српски језик, финансирати израду студија
о утицају корупције, формирати форуме за джскусију, превазићи непотребну банкарск}гтајну и отворптп дијалог са банкама y области прања новца и других нелегалнпх траксакција. Таксфе треба органнзовати са релевантним властима да тим
стручњака јутословенске коморе за борбу против корупције има увид и сагледа ja
se и слабе стране надионалног система интегритета. Вреди започети програме којп награђују најбољу праксу борбе против корупције, бавити ce превенцијом и конкуренцијом ко има боље резултате y борби против кор}Т1Ције на надионалном нивоу.

Мониторинг приватизације као начин борбе против корупције
У Панами je локална комора Транспаренси Интернешнл започела пројекат
праћења процеса приватизације 49% телефонске компаније Панаме Ивтел С.А., y
периоду од септембра 1996. до маја 1997. Влада Панаме je позвала ТИ - Панама да
обавн монпторпнг процеса приватизације са цнљем ce осигура сигурно, транспарентно и уверљиво окрзжење за процес лпцнтирања и да ce на тој основи изграђује и придобпје поверење широке јавности. Позив je прихваћен под условом да ce
сва документација стави на увид стрз^чњадима ТИ - Панама да обаве ревизију, процене и критикују оне елементе процеса приватизадије који нису прихватљиви, при
чему су представници ТИ-Панама позивани на састанке управног одбора. Потом
je ТИ-Панама објавила серију извештаја y националној штампи и то на седмичној
основи са цшвем да информнше јавност и различитим фазама процеса приватизације и тамо где je потребно, да подигне свој глас забринутости о одређеним детаљима. Најзначајнији резултат овог пројекта je био тај да су ce главни заинтересовани y процесу приватизације сложили да je приватизација остварена на поштен н
транспарентан начин и истим таквом окружењу, чак су и оне компаније које су лицитирале и изгубиле биле задовољне продесом. Мада je било немогуће да ce y потпуностп з'веде п примени пакт о ннтегрнтету ТИ, попгго ce ТИ-Панама придружила светском покрету током друге фазе јавног лицжгирања приватизације националне телефонске компаније, уведена je клаузула о елиминисању корупције y другој фази лицкгарања, коју су оба конкуренга прихватила.
Тако искуство за нас може бити интересавггно пре свега што je на стакленим
ногама сам склоп регулативе о приватизацији, посебно што ce не поштују одредбе
о конфликту интереса. Конкретно, процесе дриватизације y име државе би могле
воджти само такве независне јавне личности, које поседују политички кредибитет,

али никако не би смеле имати јасне и артикулисане интересе y бизнису као и за
исходе процеса приваткзације, видети Љугић Б.Ж. (1994).

Специјални програм Владе Републике Србије о приватизацији
У другој инсганци je сасвим јасно, да би евентуално цела приватизацнја успела, требало би одустати од специјалног програма влада за приватизацпју одабраних фирми. Н е може ce јасно схватпти пгга ce том мером хоће, посматрано кроз
призму да je основни критеријум заштита апстрактног јавног интереса. Интерес
грађана je да сва предузећа буду y »бубњу за извлачење« без изузетка. Тек тада би
ce формирањем Т И - Југославија створила основа да ce национална комора укључи y процес приватизације ако не може целе привреде, онда би могла y овом програму које спроводи влада републике Србије. Наведено je y складу са интенцијом
владе да ce оствари висока јавност y раду, кредибилитет акција, уверљивост резултата, и одстрањпвање опште сумње да je процес на било којп начин изложен дпсторзнјн.
Било би интересантно сагледати како би влада реаговала на такав отворен
предлог, јер има само две могућностп. Прва, која je лопгчна, н коју са извесношћу
можемо и требамо да очекујемо, да ће влада са великжм ентузијазмом да прихвати
моввторинг ТИ-Југославија, друга да ће одбацити без образложења, мада ни »одбрана« није скупа. Попгго није скупа y нашттм пнституционалним условнма ce
стварно исплати. Оба стратешка приступа имају своје предностп и недостатке и за
владу и за јавност. Свако ће сам моћи да »обрачуна« сопственн нето резултат, да
ли je више добио него изгубио и обрнуто. Суштина je да би ce кроз присусгво ТИ Југославпја обезбедио виши кредибилитет, отклониле бројне могуће сумње у
транспарентност процеса, чиме би ce подигао нпво правне п пословне сигурности
и стабилности y будућности. Н а тај начин бп за наведене фирме билп лоцпрани бољи будући власннци, управљачи и пословни партнери.
Са растом свести јавносга, уз јачање покрета за борбу против корупције пшром света, a све више y суседним земљама и нашн грађанж ће све више бптп свесни
чињенице да je корупција битна и значајна препрека прпвредном п соцпјалном
развоју. Због тога je потребно сагледати узроке, консеквенце, и опсег корупције,
као и могуће корективне акције које можемо предузети. Корупција има своју »цену« и своје »трошкове« који су превисоки, не само за богате, већ још впше за сиромашне. Са растом корупције y систему опада економскп раст, серије социјалних
индикатора, топн ce демократија и нестаје правда, правнчност и праведност. Нестаје све оно лепо. Што би рекао Свети Павле, као одговор на питање верника
шта je оно што вреди? »Рећи ћу ти, љубав, разумевање, вера, с и мп ат пја ,ре чју
све оно што ce не може видети шлнм оком«.
Ако нам ce пред очима буде све оно што je лепо истоппло, завршићемо попут
Г рчког краља Миде, који je на додир све претварао y злато, a потом и оно што највише воли, али je изгубио љубав и живот. Пре пар година на регионалној конфе-

ренцији о хранп y Солуну, Грчка, упућени аналнтичар Балкана ми je скренуо пажњу на следећи начин. Никако не можемо да разумемо игга хоће богати y вашој
земљи, следе грешке Румуна и Бутара. Уништавају фабрике, срозавају њихову
вредност до нуле, потом нх y бесцење »купују« a након тога долазе до сазнања да
немају нпкакву вредност јер су уз то униитагили раднике п њихове породице који
су кутвдн, тако да више немају коме да продају. Бити власник, оддичан je мотив,
алп актпва фпрме вреди само онолико колвко може да покрене тржишта, купаца,
прихода п да генерише профит и ликвпдност. Нингга више нити мање од тога.
Процес приватизације који ce не заснива и y себи не садржи уграђене социјалне механизме сшабилизациje и амортизације нема превелике перспективе на
друпггвеном, политичком и економском плану да опстане дуже од пар година, јер
само оно што je засновано на владавини права можемо оставжги својим наследницима. Владавина права je исувшпе стандардна дефиниција чак и y свету, да би могли да креирамо једну нову, макар и нвтепретацију. Ko стварно хоће да непгго створи, зарадп п као наслеђе остави наредним генерадијама нема бољег начина него да
то чтптгг кроз стабилан правни н друштвено -политички и економски систем. Н а
тај начпн једино можемо обезбедитм легални пренос наследства са генерадије на
генерадију, као и пзмеђу власника. У суштини залагање за борбу против корупције јесте најбољи начин да ce стимулише развој механизама и инструмената транспарентности y нашем правном систему и y привреду. Борба против корупције није није ни јефтина, ни брза, ни једноставна, ни безопасна, још мање je независна од
искреног и коренвпгог процеса реформи државе. Уколико реформе изостају, корупција ce наставља и постаје све већи друиггвени проблем без обзира на акције
које ce конкретао предузимају. Н а пример, видети Вито Танзи (1998).
Током претходних година феномен борбе против корупције добија све већи
значај не само y развијеним већ још више y земљама и развоји и y транзицији. Владе и режими падају управо због оптужби да je ниво корупције био превисок, председници држава и влада губе своје угледне положаје. Недавно je Европска комисија Европске Уније смењена јер je изгубила кредибилтет због непотизма и корупције њених водећих чланова попут Едит Кресон и других. Нови Председник
Европске комисије Романо Проди, стално наводи да je кључно пвтање уверљивости и урачунљивости чланова комисије. Уочава ce да број чланака о корупцији расте, чак и број књига, па би малте не докони посматрач могао да предложи формирање новог предмета на Правном факултету y овој области.

Због чега je корупција толико значајна?
Тешко je одговоритн на дилему да ли je данас ниво корупције виттш и префињенији него пре више десетина векова. Корупција je друпггвени феномен који je
увек постојао и вероватно ће увек постојати, само je хштање каква и y ком обиму.
У савременом свету ce са развојем демократије све више говори и шпле о дојучерашњим табу темама. Истраживања су прво почела о обиму коруплдје државних

службенжка y Конгу и Заиру, да би ce током претходних година фокус померио ка
бивпшм централно-планским привредама Централне и Источне Европе. Бивше
социјалистичке земље пате од друштвене и економске фрагментадије, мада не
све, при чему су друпггвено неприхватљиве појаве и понашања нредуго било склоњене од очпју јавности, што не значи да их није било, већ на супрот. Водеће земље
Запада су прикривале корупцију y поменугам земљама јер си им биле одјшчни
спољнотрговински партаери, чиме je круг дискреције и ћутања био затворен. Земље донатори су слале економску и финансијску помоћ која je злоупотребљавана,
коритттћена y друге намене осим предвиђених и шта све не, али je изграђен непробојан зид ћугања који je тако добро скривао истину. Ипак, данас дискусија о корупцијп више није таква табу тема као што je била до недавно. Са растом демократизације и слобода јача борба против корупцмје.

V. Глобализација и борба против корупције
Трендови глобализације y свету повећавају проток људи, роба, услута, финансија и идеја. Срећемо ce све више са другим људима, при чему националне границе
нагриза »паредентоза« a најбољи начин заштите надионалних интереса јесу грађанске слободе, знање и бизниси који генеришу профпте. Грађани из земаља y којима нема корупције све чешће ce срећу са онима из земаља y којима je корупција
већ скоро ендемска. Мултинадионалне компаније из снажнжх земаља захтевају да
их њихова дшшоматија и право заштити од корупције y земљама y развоју, јер често добијање уговора или међународне лпцитације завпси од мита који ce нуди локалном државном службенику. Таква кретање и процес прожимања међусобних
утицаја изазива настанак и развој националних покрета за борбу протнв корупције
и повећавање транспарентности y правном и економском систему. У свему томе
Међународни монетарни фонд и Светска банка за обнову и развој, y сарадњи са
Организацијом за економску сарадњу y развој, заједно са Транспаренси Ингернешнл снажно наглашавају да je борба против корупције један од стратешких интереса глобалкзације. У процесу глобализаднје могло бн ce оценити да ће y 21. веку бипги кључне следеће области научннх истраживања и практичних актпвнсхгги
невладпнпх организација, грађана и националних влада:
•
Борба против корупције, за повећавање транспарентности\
• У вођењ е н развој ет ичких стандарда y бизнпсу и уопште професионализација такозваног »остатка света«;
• Хармонизацпја и стандардизација правила за управљање компанијама
(стандардп О ЕЦ Д -а за управљање y фирмама);
• Хармонизацпје укупне регулативе y глобализованом свету финансијских трансакција (међународнп рачуноводственн стандарди-IAS, међународни стандардп ревизпје-ЈРАС, међународнп стандардп берзанског п
ванберзанског трговањ а-IOSCO, стандарди светске трговинске организације-WTO, итд.).

Развој ефективне стратегије за борбу против корупције y снету који ce мења
укључује пптања:7)
• Развоја агенде и анти-корупције;
• Корупција, транзпција и глобалпзација;
• Етпчка урачунљивост н добро управљање (фирме, држава);
• М еђународна трговпна п фпнансије.
Раст међународне трговпне п ннвестицнја погодује експанзији корупције. Отварање до јуче малте не затворенпх бпвших социјалистичких прнвреда за улазак
пностраног капигала додатно je одврну славине корупције. Истовремено раст корупцнје постаје све већа препрека уласку иностраног капитала, истовремено ометајућл експанзпју домаћвх пнвестпција. Често онај ко не платп мпто губп лицитацију, уговор, пројекат, посао, партнера a то значи п профите. У Италији je корупцпја током претходних пар годпна достпгла такве размере експанзије да ce развпо
чптав нов термпнолошкп вокабулар, од »тангентопола« па све до »града мита и
кор}ицнје«. У Латпнској Америци ce креће ка приватизацији свих државних монопола, оспм оннх који су везанн за природне ресурсе. То снижава корупцију, посебно полвтичку јер впше нема шта да ce злоупотребљава. Цинпци пстичу - да што ce
пре све растури и расточп, впше неће ншпга остати, па неће нн бити корупције. То
je ипак сценарио тнпа - ако једпно тако може боље je да ce п не деси.

Приватизација јавних и државних предузећа као узрок проблема
Бптно je уочити да процес приватгоадије јавних и државннх предузећа ствара
стварно »нове креативне ситуације« y којима државнп службеници (високи државни представнпци и политичари) могу имати и имају кормст од приватизације, јер
само без увида јавности одлучују шта, како, када и под којим условима. Менаџери
таквих фирми нмају предност од »инсајдерских информација« и бивају плаћени
користима од прмватизације, јер стичу власншптво над делом фирме на које немају право, a за узврат ћуте и помажу такав процес приватизадије. Овакве злоупотребе процеса приватизације су посебно присутне y привредама тјзавзиције, видетн
Вито Танзи (1998). Проблеми y току приватизације y земљама транзиције ce очитују кроз разлнчите видове али je један од најчешћих je обезвређивање средстава
и отимачина активе фирме, као и титт приватизације који обаваља номенклатура. Он подразумева претакање државних фирми y приватне џепове, и поред тога што јавност зна о чему ce ради, али je немоћна да спречи. Наводи ce познати рускж концерн Газпром, где су сви који су били блиски коридорима власти добили
високо вредне акције по безначајној цени. Ту je и шема »зајмови за акције« y којој
су банке одобравале лихварске зајмове па по тој основи отимале фирме, зар вам
не звучи познато. Управо су то разлози због којих руски грађани стварно не верују
7.
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y предности тржшпне економије. Све то нас уверава да управо треба да и можемо
да избегнемо замке процеса приватгоације које су искусили други пре нас, јер бар
декларативно нас влада уверава да јој je диљ транспарентна приватизација.

VI. Закључне напомене
У овом раду сам разматрао историјат и развој корупције, мита и изнуде, кроз
њихове теоријске аспекта са рефлексијама на праксу. Сузбијање корупције и анги
- корупциона борба јесте кључ и улазница за улазак y 21. век високо глобализоване, интегрисане и хармонизоване светске привреде. Чињеница да je наша земља
искључена практпчно из свих светских глобалних, мултилатералнпх и регионалних финансијских и економских пнституција, као п бројних форума за размену интелектуланпх идеја и концепата je отежавајућа. Управо то je додатнп импулс да ce
покуша све што je y нашој моћи да помогнемо п инсгитуционалној припреми и подизању цившшзацијског нпвоа на овим географским просторима кроз искрено и
безрезервно прихватање светских стандарда y области правног регулисања борбе
против корупције. У тој стратегији не би требало ттћи постепено, већ управо због
нашег блокираног статуса треба унилатерално као зсмља прихвататн све стандарде (анти - корупција, трговина, берзе, финансијско извештавање, управљање корпорацпјама, итд.), рце и поред чињенице да више ннсмо чланови или нам je чланство блокирано до даљег, нема никакве препреке да такве стандарде прихватамо.
Значи не треба чекати, јер je свако данас за сутра јуче, a могло би ce чак и смело
тврдити - да би на тај начин и кроз такве впсоко софистпциране законодавне активности и реформе правног и прпвредног система моглп да »надокнадимо« макар мало од оног што je неповратно потрошено. Пршадати свету, значп и да свет
припада нама, a то нам нико не може забранити осим сами себи, a то нећемо. У
свему томе само je једна реч к/Бучна - међународна транспарентност. Оне прпвреде, фпрме и правни системн којп су транспарентн имају перспективе, остали
такође али за уџбенвке историје као неуспели експерименти, но чак ни сви не улазе ни y историју јер je п за њу потребна транспаретност.
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Др Јездимир Мишровић,
судија ВишеГ привредног суда, y пензији

Право радника који раде и управљају мањинским
друштвеним капиталом y мешовитом предузећу y
поступку трансформације - приватизације
А . Право радника да управљају мањинским друштвеним капиталом y
мешовитом предузећу
Доношењем Закона о предузећима ("Службени јшст СРЈ" бр. 29/96) створена
je обавеза за све постојеће субјекте да ce усагласе са одредбама ЗО П ијш, пак, других закона, који регулишу статус поједхших субјеката, и да наставе да послују само
y оним облицима који су предиђени y ЗО П . Рок за усаглашавање je 31.12.1999.г.
У току овог усаглашавања тј. организовања предузећа и других субјеката долазп до знатних промена. До промена долази и код предузећа и другпх субјеката
који ce осннвају испочетка према одредбама ЗО П или другах прописа.
Ове промене ce састоје y прппајању или спајању предузећа, y подели предузећа, кроз пословна удружења кроз матично и завнсно предузеће, кроз пословна
удружења и пословне заједнице, или на основу уговора о сарадњи, тако да ce број
субјеката стално мења, јер једни настају оснивањем или организовањем, a други
престају прнпајањем, ликвидацијом или стечајем.
Значајне су и промене које настају услед приватизадије.
Сада влада једно шаренило y погледу организовања привреде.
Предузећа и други субјекти настају оснивањем или организовање тако што
оснивач, шш оснивачи, закључе уговор или донесу одлуку (акт о оснивању) и ут-

врде фирму, седиште, делатност, заступника, обезбеде средства за рад и то све
утгитпу y судски регистар, када предузеће стиче својство правног лица.
Ови субјекти ce оснивају y приватној својини, друпггвеној својини (може и мешовита својша) и y државној својини.
Ако ce овде имају y виду и промене, које настају својинском трансформацијом,
де ce друпггвена или државна имовина претварају y приватау, добија ce потпуна
слика о променама.
Својинска трансформација ce врши само y друштвеним предузећима или y мешовитим предузећима, y којима има друштвене ијш државне имовине.
Остале промене ce врше y свим предузећима.
Одлуку о променама y предузећу доноси Скушптина или орган којн вршп
дружност Скушптине.
Број субјеката, који треба да изврше својинску трансформацију није велики,
али je вредност имовине, којом ова предузећа раполажу, велика.
У Југославији je 30.6.1999. било укупно 261.197 субјекга, a усагласило ce са
ЗО П само 34.371. субјекат.
Прпватизацијп подлежу око 10 хиљада субјеката, који имају друштвену или
државну својину.
Управљање предузећем врпш ce сразмерно капиталу.
Када ce ради о друштвеном кашггалу y друпггвешш или мешовптим предузећима, y управљању учествују и представници друпггвеног капитала - радници.
Запослени учествују y управљању предузећем y складу са одредбама ЗО П,
других савезних закона, оснивачког акта и статута предузећа (чл. 82-86 ЗОП).
Закон о предузећима није доследан већ y чл. 394. кад говори о томе да Скупшгину друптгвеног предузећа чине представници запослених, a треба да стоји
представници друпггвеног кашзтала, јер je Скупштина орган власника капитала.
Према члану 83 ЗО П , представници запослених y управном н надзорном одбору предузећа бирају ce на рачун броја представника друштвеног капитала.
Према томе, y управљању предузећем учествују власници кашггала, сразмерно капиталу који нмају представници друпггвеног кашггала н запосленп.

Б. Права радника који раде и управљају мањинским друштвеним
капиталом y поступку трансформације - приватизације.
У нашој пракси, услед промена о којима je било напред говора, дешава ce да ce
друштвено предузеће припоји приватаом предузећу или обратао, a да je прн томе
друпггвени кашггал мањински, a и број раднхжа, који су дошли са капиталом je y
мањини y односу на укупан број раднпка мешовнтог предузећа.
Има и других случајева тако, на пример, предузеће може да има друштвени
капитал y другом предузећу који je мањински (холдинг, матично и зависно предузеће и сл.).

Исто тако, може ce десити да je предузеће започело приватизацпју по ранијим
прописнма, па je више од 50 посто капнтала постало приватна својина, a радници,
као представници друпггвеног кашггала, сада управљају друштвеним капиталом,
којн je мањннскн.
Мањински друштвенн капитал може настати услед докашггализације, када већп капитал y докашггализацију уложе приватни, домаћи или страни власници.
Исто ce може деснтп услед претварања потражнвања y оснивачки улог, y случају када je потраживање било веће од 50 посто од укуш ог друштвеног оснивачког кашггала.
Ово су само неки случајеви, када je друштвени капитал постао мањински.
Поставл>а ce питање каква права имају радници који раде и управљају друштвеним кашггалом, који je мањински y поступку трансформације - приватизације.
У пракси ce већ јааљају случајеви да ce друштвено предузеће припојило приватном предузећу и да сада радп као мешовнто предузеће, y коме je приватаи капигал већжнски, a друштвенп кашггал мањински. Наравно, и број радника, који je
радио y друшгвеном предузећу које ce припојило, je y мањини y односу на укупан
број радника.
Власник приватног капитала, који je већински, именовао je директора и већину чланова y органима управљања.
У оваквнм мешовитнм предузећима, y којима je друштвени капвггал мањински, од више могућности које ce дешавају y пракси, истпчемо две, из којих ce може
видети каква су права радника:

1. Права радника када органи мешовитог предузећа донесу одлуку
Органи мешовитог предузећа, y коме je приватни капитал већхшскж, па и утицај власнпка већинског капитала одлучујући, доносе одлуку о променама y предузећу. Ове промене могу ce састојати и о промени облика организовања, или о некој другој промени, или пак донесу одлуку о приватизацији мањинског друштвеногкапитала.
Каква права овде имају радници, као представнмци мањинског друштвеног
катштала. Да лж они могу да ce успротиве овако донетој одлуци.
Свакако да радници, који раде са мањинским друшгвеним кашггалом и са којим имају право да учествују y управљању, немају могућност да ce успротиве овој
одлуци која je донета од надпежног органа мешовитог предузећа.
Говорећи о овим правима радника y свом реферату "Права по основу друштвеног капитала y продесу трансформације", који je био предмет разматрања на
седници Савезног суда и који je објављен y Билтену Савезног суда број 44/98, стр.
55-62, судија Богоје Марјановић je изнео мшиљење да би радници, ако немају право да спрече доношење одлуке о приватизацији, могли да захтевају да ce њима
исплате њихове акције, или удели, и то по тржшпним ценама.
Ако о томе не постигну споразум са предузећем, они могу тражити и остварити ово право преко суда.

У сваком случају, слажемо ce да радници, који имају мањннски друшгвени капитал, не би могли да спрече доношење одлуке о приватизацији друштвеног капитала.
Што ce тиче права радника на исплату акдија илн удела, сматрамо да радници
првенствено имају право да стекну акције или удела, и то под условима као и други
радници, и да им то право нико, па ни органи мешовитог предузећа, не могу ускратитн.
Ако дође до приватизације и радници стекну акције или уделе, они ће учествовати y управљању предузећем, као и сви остали акционари, сразмерно броју
акцпја.
Овде акционари могу док користе мањинска права из ЗО П , ако имају више од
пет посто акција ;или и мање од пет посто, ако je то предвиђено актом о оснивању,
односно статутом.
Радници који су стекли акције могу их преносити или продавати као хартпје од
вредности, под условима нз Закона, као што то могу чишггп п остали акционарн.
Што ce тпче захтева за исплату акција од предузећа, сматрамо да акцпонар не
може тражнтн да му предузеће (друпггво) псплати акцпје по тржзшшој вредности.
Оваквих захтева има y пракси.
Ово из простог разлога јер je оснпвачки улог - оснпвачкп каштгал предузећа,
изражен y акцијама, које су прнбавили радници и који пду на тржшпте п тамо ce
одређује њнхова вредност.
Прометом акција не умањује ce капитал друштва, већ ce само мењају власницп акција.
Предузеће (акционарско друштво) може, под одређенпм условима, ако то жели да откупи део акција од акционара зли од другог акционарског друштва. У том
случају друштво постаје власник сопствених акдија. Ове акције друштво може да
држи као сопствене само годину дана. Ако друштво не отуђп сопствене акццје y
наведеном року, дужно je да износ сопственпх акцпја повуче и поншпти, a да за тај
пзнос вредности акција умањи свој оснпвачки капитал и да то утттттле y судскп регистар (прилог бр. 2).
Стпцање сопственжх акцнја вриш ce под условнма предвиђеним y чл. 240 и 241

зоп.

2. Права радника ако органи мешовитог предузећа не донесу одлуку
Друга могућа сшуација je када органи мешовнтог предузећа y коме je друштвсни кашггал мањинскп нсћс да донссу одлуку да сс прсдузсћс усагласн са ЗО П,
или неће да донесу одлуку о трансформацијп - прпватизацпјц мањпнског друпггвеног кашггала, a раднпцн то желе.
Каква су овде права радника који управљају мањинским друштвешш каппталом.

Свакако да радници који управљају мањинским друштвеним капиталом не
могу натерати органе мешовитог предузећа да донесу одлуке нн о усаглашавању,
нп о приватнзацнјн.
Шта онда могу радници?
У пракси имамо случајеве да власници већинског приватног кашггала y мешовитом предузећу, y којима су u органи састављени од већине њиховпх представника, не желе да ce предузеће усагласи са ЗО П , нити да пде y приватизацију, већ свесно желе постуиак лпквццације. Овде ce често ради о томе да су ce радници, који
управљају мањпнскнм друпггвеним кашггалом, замерили власнжџша прпватног
кашггала, јер су ce супросгавили да ce отуђи или умањи мањински друпггвени кашггал.
У случају лжквпдације, када ce поступак оконча, остатак приватног капитала
ce враћа прпватним власницнма, a остатак друпггвеног капитала ce уплаћује y
Фонд за развој Србпје.
Отварањем поступка ликвидације свим радницима престаје радни однос, с
тим што прпватни власнпци, са враћеним капиталом, оснују ново друштво - предузеће, прнме y радни одиос раднике који су радили код њих пре припајања, a радницп којп су радшш друштвеним капиталом осгану без посла.
Шта да }гчлне радннци да бп спасплп друшгвенн кашггал, да запгпгге своја
права, да ce усагласе са ЗО П и да спроведу поступак трансформације - прнватгоадије мањпнског друшгвеног капитала.
Закон о предузећнма не решава овакве случајеве, нити ce бави овим питањима.
Закон о својинској трансформације Србије "Службенп гласник PC" бр. 32/97,
y чл. 10 стр. 4 предвиђа "у предузећу са мањшским друштвеним кашггалом одлука
о својинској трансформацији друштвеног кашггала може ce донети и већином гласова запослених ".
Ова одредба je доста нејасна и непрецизна. Али оно што је'сигурно то je да законодавац признаје право радницима - запосленима да донесу одлуку о својинској
трансформацији друштвеног капитала - мањинског др}чптвеног капитала, јер само овај капитал y мешовитом предузећу и може да ce приватшује.
Оно што je нејасно je други део става стр. 4 наведеног чл. 10 по коме ce одлука
може донети и већином гласова запослених.
Закон не каже већпном којмх запослених, или радника - запослених, који су
унели мањшски друпггвени капитал и који су радили и њиме управљали и сада
управљају, или пак укупног броја запослених y мешовитом предузећу, што значи и
оних запосленнх који су пре припајања друштвеног предузећа бнли запослени y
приватном предузећу.
Да бисмо дали одговор на ово питање морамо поћи од чл. 10. стр. 1 наведеног
Закона о приватизадији, који предвиђа да ce y друштвеном предузећу својинска
трансформација врши доношењем одлуке о усвајању програма трансформације,

одлуке о организовању предузећа као друшгва капитала (акционарског друпггва
или друштва са ограниченом одговорношћу) и одлуке о издавању и продаји акција.
У ст. 3. наведеног члана предвиђено je да одлуку о трансформацији доноси
скупштина предузећа, односно орган који врши њену функцију, a по извршеној и
верификованој процени вредности капитала.
А, изузетно, y предузећу са мањинским друштвеним кашггалом одлука ce може донети и већином гласова запослених.
Како ce код мањинског друштвеног капитала може вршити приватизацпја само мањинског друшгвеног капитала, јер je остали део капитала приватно власнипггво, сматрамо да одлуку о таквој трансформацији могу донети само они радници, залослени који су раджлп друштвешш капиталом и који н даље раде овим
капиталом и после пршајања и учествују y његовом управљању.
Ово je баш случај кад органи мешовитог предузећа, па и раиннпи мешовитог
предузећа не желе да донесу одлуку да ce изврши својинска трансформација - приватизација мањинског друштвеног капитала.
Да je законодавац желео да ово право да свим радницима, он бп то учннио и у
ст. 1. чл. 10 када ce ради о друпггвеном предузећу y целини. Међутим, законодавац
то није желео јер код друпггвеног предузећа постоје органи који управлзају целокупним друштвеним кашггалом, a код мешовитих предузећа таквог органа нема,
па je због тога ово право и дато само радницима који раде друшгвеним средствима.
И з предњег произилази да раднвци који раде на друштвеним средствима - мањинским друштвеним кашггалом имају право да ce организују као акционарско
друштво, и то средствима која представљају мањинскж друпггвенп капитал и да донесу одлуку о трансформацији - приватизацији тог мањинског друтптвеног капптала. Ово je могуће остваритж и y оквиру мешовмтог предузећа. Али, ако органи
мешовитог предузећа не желе да донесу одлуке то ће остварптп радннци издвајањем из мешовитог предузећа мањннског друпггвеног кашггала н организовањем
акционарског друпггва, с тим пгго ће мањински друштвенп капитал бпти прпватизован, a све под услвом да су за то испуњене законске претпоставке. И овде je потребно утврдити вредност мањинског друпггвеног кагштала коју вернфикује дирекција.
Овде ce, y стварн, друпггвено предузеће које ce припојило враћа y првобитно
стање које je имало пре припајања и органпзује ce као акцпонарско друштво, a затим иде y приватизацију.
И судија Марјановић ce y наведеном реферату залаже да радннцима y предузећу, титуларима мањинског друштвеног кашггала треба признати право на тај капитал, као и право да ce тим (мањинскнм друиггвеним капнталом) посебно организују (стр. 25).
Полазећи од тога да су радници пре пршајања друштвеног предузећа бшш титулари друштвеног капитала и њиме управљали, a који je припајањем постао мањински друштвени капптал y мешовитом предузећу, н да су и y мешовитом преду-

зећу учествовалп y управљању друшгвеним капиталом, као његови представици,
сматрамо да радници - запослени имају право да издвоје мањински друиггвени капптал из мешовнтог предузећа п да ce организују као акционарско друштво, под
условом ако то органи мешовитог предузећа, или остали радницп, не желе да учине, као и да одлуче да спроведу својинску трансформацију - приватизацију мањинског друштвеног калитала и на тај начин остваре своја права, која им по закону
припадају.

Др Мирко Кулић, иомоћник минисшра
за економску и власничку трансформацију

Управно-рачунски спор y поступку својинске
трансформације
1. Увод
Законом о својпнској трансформацији1( којим ce регулшпу условн, начин н
поступак својннске трансформације y предузећпма п друтим облицима организовања којп располажу друпггвеним н државним кашггалом, предвиђена je и судска
ковтрола поступка својинске трансформапрје. Ова контрола предвиђена je и Законом о Акцнјском фонду Републике Србпјес којим ce проппсује поетупак својпнске трансформацпје пред Акцнјскпм фондом. Овп облици контроле врше ce y
управно-рачунском спору, као посебној врстп управног спора, a који ce састоји y
поверавању овлашћења Впшем привредном суду да решава одређене спорове који
настан}' y поступку својпнске трансформацпје.
Закон о својпнској трансформадији и Закон о Акпдјском фовду Реп}гблпке
Србије не садрже детаљније одредбе о покретању и вођењу управно-рачунског
спора као посебног инстнтута контроле својинске трансформације. Пошто ce
управно-рачунски спор изједначава са управним спором, то ce п при вођењу
управно-рачунског спора морају сходно прпмењпватп одредбе Закона о управшм
споровима'5). Сходна прпмена наведеног закона означава овлашћење Вшпег прп-123
1.
2.
3.

Закон о својинској трансформацији објављен je y "Службеном гласнику Р С “, број 32/97.
Закон о Акцијском фонду Републике Србије објављен je y “Службеном гласнику P C ’,
број 44/98.
Закон о управним споровима објављен je y “Службеном листу СРЈ”, број 46/96.

вредног суда да ce одредбе поменутог закона могу саображавати потребама вођења управно-рачунског спора н да, према томе, може одступити од одговарајућих
одредаба Закона о управннм споровима, уколнко ce те одредбе не могу применити
прп вођењу управно-рачунског спора као посебног института контроле.

2. Управно-рачунски спор y вези решења Дирекције за процену
вредности капптала
1. Радн обављања одређеннх послова својинске трансформације образована je
Дпрекцпја за процену вредностп капитала која je y саставу Министарства за економску и власничку трансформацпју. Дирекција на основу члана 40. Закона о својпнској трансформацији вртттл:
а) контролу п верификацпју процене вредности укупног капитала субјеката
својинске трансформације и структуре тог капитала, као и контролу начина његовог исказпвања y акцијама, односно уделима;
б) контролу и верификацију поновне процене шш ревалоризације процењене
вредносги капитала субјеката својпнске трансформације;
в) контролу процене вредности кашггала учесника статусних промена, ако je
један од учесника предузеће или други облнк организовања који располаже друштвеним п државннм капиталом;
г) контролу поступка својинске трансформације, п то: закошггостп одлуке о
усвајању програма трансформације, одлуке о организовању предузећа као друштва кашггала н одлуке о издавању и продаји акцнја; усклађености јавног позива за
упис м куповину акција са одлуком о трансформалдји, законом којим ce уређују
хартије од вредности и Законом о својинској трансформацији; начмна обрачЈва
ревалоризоване вредности капитала утврђене на дан доношења одлуке о издавању
н продаји акција са другом потребном документадијом; начш а утврђивања сразмере н расподеле акција y сл}-чају да y субјекту својинске трансформације нема довољно калитала да сви заинтересовани уттпттту акцнје које ce стпчу по основу уписа;
начина утврђивања попуста и впснне попуста по појединцу и укупно; начина и рокова уплате новчаних средстава субјекту својинске трансформације по основу
продатих акција које ce плаћају одједном или y ратама, као и начин ревалоризације
акцнја које ce плаћају y ратама, y складу са одлуком и законом; начина и рокова уплате новчаних средстава фондовима и Републичком заводу за тржиште рада.
2. Предузеће или друти субјекат y коме ce врши својинска трансформација доставља Дирекцији процену вредности свог капитала са утврђеном структуром капитала. Дирекција y року од 60 дана од дана пријема процене доноси решење којим
утврђује да ли су вредност и струкгура капитала утврђенп y складу са законом.
3. Субјекат y коме ce врши својинска трансформација доставља Дирекцији јавни позив о продаји акдија сваког круга, одлуку о усвајању програма својинске
трансформације, одлуку о органнзовању предузећа као друпггва кашггала, одлуку
о издавању и продаји акција, поновну процену шш ревалоризовану вредност капи-

тала утврђену на дан доношења одлуке о издавању и продаји акција са другом потребном документацијом, y року од десет дана од дана доношења одлука. Осим тога, субјекат својинске трансформације доставља Дирекцији y року од 15 дана од
дана закључења уговора о куповини акција пзвештај који садржи: податке о броју
и вредности укупно уписаних акција са обрачуном попуста по појединцу и укупно,
списак акционара са матичнмм бројевима п бројем акција по акционару. Субјекат
својинске трансформације Дирекцији доставља п:
а) доказе о уплати акција које ce уплаћују одједном шш y ратама;
б) доказе о уплатама новчаних средстава фондовима и Републичком заводу за
тржишге рада и доказе о преношењу непродатних акција на Акцијски фонд;
в) податке о сразмерном смањењу, одустанку уписника од нове понуде и новој
расподели акцнја између угшсника који су прихватилп нову понуду y случају да y
субјекту својинске трансформације нема довољно капитала да сви заинтересовани
упишу акције које ce стичу по основу уписа.
Дирекција y року од 60 дана од дана достављања комплетне документацпје доноси решење којим утврђује законитост поступка својинске трансформације.
4. Када Дпрекција y вршењу послова контроле утврди незаконитостп код утврђивања вредности и структуре капитала или поступка својинске трансформације, одређује рок за њихово о тл ањ ањ е који не може битн дужи од 30 дана. Ако
je незаконитост утврђена y поступку контроле усклађености јавног познва за упис
и куповину акција са одлуком о трансформацији, законом којим ce урсђују хартије
од вредности и Законом о својинској трансфорамцији, Дирекцпја забрањује уппс и
куповиву акција док ce незаконитости не отклоне.
5. Против решења која доноси Дирекција y поступку контроле процене вредности, ревалоризацпје и законитости поступка својинске трансформације не може
ce изјавити жалба, већ су та решења коначна y управном поступку. Протпв ових
решења ce може на основу члана 44. став 2. Закона о својинској трансформацпји
покренуги управно-рачуЋкси спор пред Витттттм ттрпвреднтш судом y року од 30 дана од дана достављања решења. Према томе, предмет овог управно-рачунског
спора представља решење, као уиравнп акт које доноси Дирекција за процену
вредности капитала y поступку контроле процене вредностп кашггала субјекта
својинске трансформације и ревалоризације те вредностп, као и законитости поступка својинске трансформације. Овај управно-рач}?нски спор представља, y
стварп, спор о законитости решења Дпрекцпје за процену вредности капигала које она доноси y наведеним случајевима3

3. Управно-рачунски спор y вези решења Министарства за економску
и власничку трансформацију
1. Законом о Акцијском фонду Републнке Србије одређснн су послови које
обакгћа Акцијски фовд. У склад}гса чланом 8. Закона Акцијскп фонд обавља следеће послове:

а) преузима акције које субјекат својннске трансформацпје није продао до
пстека рока пз јавног позпва за упис и продају акција за други круг, y складу са Законом о својпнској трансформацији н уговором;
б) преузима акције са попустом од чије отплате су одусталн угшсници акција y
складу са Законом о својинској трансформацијп и уговором;
в) преузпма преостале акције друпггвеног кашггала y субјекту својинске трансформације након истека друтог круга, y складу са Законом о својинској трансформацији, применом модела продаје акција ради прпкупљања додатаог капитала и y складу са уговором;
г) стара ce о преузетим акцијама, y складу са Законом о Акцијском фонду Републике Србије и уговором;
д) остварује право управљања y субјекту својинске трансформације по основу
преузетих акција, y складу са Законом о својпнској трансформацији и својим статутом;
ђ) наплаћује дивиденду по основу преузетнх акција;
е) продаје преузете акције y складу са Законом о својинској трансформацији,
својпм програмом п програмом субјекта својпнске трансформадпје;
ж) продаје акције које су y складу са Законом о својинској трансформацији
предате Републичком фонду пензијског и инвалидског осигурања запослсннх, y
складу- са Законом о Акцијском фонду- Републике Србије, својим програмом и
уговором;
з) врттпт и друге послове y складу са законом и својим статутом.
2. Субјекат својинске трансформације, као и овлашћени регистри акција, дужни су да писмено обавесте Акцијски фонд о акцијама које ce преузимају y складу са
Законом о својинској трансформацији, најкасније y року од 30 дана од дана стицања основа за преузимање акцнја, a Акцијски фонд преузима акције од субјекта
својинске трансформације најкасније y року од 30 дана од дана достављања овог
обавештења. Фонд води евиденцију преузетих акција, y складу са прописима којима ce уређује књиговодство и y складу са статутом.
Акцијски фонд преузете акције преноси лицима која y складу са Законом о
Акцијском фонду Републике Србије имају право на акције по основу уписа.
3. Акцијски фонд je дужан да послове из свог делокруга обавља y складу са
пажњом доброг стручњака, водећипре свега рачуна о ивтересима субјекта својинске трансформације и интересима акдионара. Надзор над законитошћу рада и пословања Акпдјског фонда обавља Министарство за економску и власничку трансформапиј}' и Надзорни одбор. Ако Министарство за економску и власничку
трансформацију y вршењу послова овог надзора утврди незаконитост y преузимању и продаји акдија y складу са Законом о својинској трансформацији и Законом о Акцнјском фонду Републике Србије, од стране Акцијског фонда, донеће решење који ће одредити рок за њено отклањање, који не може бити дужи од 30 дана. Министарство за економску и власничку трансформацију je, такође, дужно да
по службеној дужности или на предлог Акцијског фонда донесе решење о предаји

акција субјекта својинске трансформације Акцијском фонду и да га достави надлежном регнстарском суду, уколико сам субјекат својинске трансформадије y
проппсаном року није предао те акције Акцијском фонду, и ако су за то бшш испуњени сви законски услови.
4.
Против решења која доноси Министарство за економску п власничку трансформацију y наведеним случајевима није допуштена жалба, већ су та решења коначна y управном поступку. Против ових решења ce може на основу члана 22. став
2. Закона о Акцијском фонду Републике Србије покренули управно-рачункси
спор пред надлежим судом, y року од 30 дана од дана достављања решења. Према
томе, предмет овог управно-рачунског спора представља решење које доноси Миннстарство за економску и власнпчку трансформацију y вршењу надзора над
спровођењем својинске трансформације пред Акцијским фондом.
Законом о Акцијском фонду Републике Србије није одређено пред којпм ce
судом може покренутп овај спор, већ je само речено да ce спор може покренугн
пред “надлежшш судом”. Одговор на ово шггање налази ce y одредби члана 16. Закона о судовима4), y којој je прописано да y управно-рачунском спору одлучује Ba
nni прпвредни суд.
4 . Странке y управно-рачунеком спору y поступку својинске

трансформацпје
1. У управно-рачунском спору појављују ce две сгране: т}жена стана п тужилац. Тужена страна y управно-рачунском спору y поступку својинске трансформацнје je државни орган чије ce решење тужбом оспорава. То су Дпрекција за процену вредности кашггала или Министарство за економску и власничку грансформацију. Међутнм, пошто je Дпрекцпја за процену вредности капптала y саставу Мннистарства за економску и власничку трансформацпју, то ce, y ствари, y оба случаја Министарство јавља као тужена страна.
Да бп ce могао покренугп овај спор потребно je да буду пспуњенп одређенп
услови y погледу својства тужиоца. Лпца која су овлашћена за покретање управно-рачуиског спора морају пматп актпвну процесну лепгшмацпј)'. Ta лпца морају
имати интерес да ce оспорено решење понштгги. Тужплац најпре може бптн предузеће или другп субјекат y коме ce врши својинска трансформацпја. Затпм, то
може бити Акцпјскп фонд када je y питању решење Минпстарства за економску п
власнпчку трансформацпју. Државни, односно јавнп тужилац овлашћен je да покрене овај спор када je решењем повређен закон y корпст поједпнаца шш органпзацпје, када нпје потребно доказпватп да je тиме настала штета за друштвену заједннцу. Унравно-рачунскн спор може покренути п јавнп правобранилац, односно
државни илп јаввв тужилац када je решењем повређен закон на штету државе. То
би, нпр., био случај када ce решењем верпфпку7је вредност п сгрзтауфа кашггала y
4.

Закон о судовима објављен je y “Службеном гласнику PC”, број 46/91,60/91,18/92 и 71/92.

предузећу, при чему je неправплно одређена структура капитала на пггету државног капптала.
2. Закон о управшш споровима предвиђа могућност учешћа и трећих лица y
спору, a то су она лпца којима би понииггај оспореног решења непосредно проузроковао штету, када ce тпм заинтересованим лвдима даје положај стране y спору.
Треће запвтересовано лице може да учествује y управно-рачунском спору y поступку својинске трансформације по том основу што му je решењем које ce оспорава бнло признато извесно право односно известан интерес, па би то право оно
изгубило ако би решење против кога je поднета тужба било поншптено. Пошто ce
y спору y коме учествује зашггересовано лице решава о његовом праву или интересу које оно изводп из решења које ce оспорава, то ce заинтересовано лице, по
правилу, појављује уз тужену Днрекцију за процену вредности кашггала, односно
уз Министарство за економску и власничку трансформацију. И з чињенице да треће заинтересовано лице има положај странке y спору произплази обавеза за суд да
запнтересовано лице третира као странку y спору. Тако je суд обавезан да изврши
саслушање заинтересованог лида н то, ако ce одржава усмена расправа, суд мора
позвати на расправу заинтересовано лице, мора му доставити један примерак тужбе на одговор п сл.5

5. Разлози због којих ce решење донето y поступку својинске
трансформацнје може побијати
Разлози због којих ce решење донето y поступку својинске трансформације
може побијати y управно-рачунском спору могу ce сврстати y две групе: формално-правне и материјално-правне.
1. Формално-правни разлози због којих ce може побијати решење су следећи:
а) што je решење донето од стране ненадлежног органа;
б) што ce y поступку који je решењу претходио није поступило по правилима
поступка;
в) што чињенично стање није пошуно или правилно утврђено, или што je из
утврђених чињеница изведен неправилан закшучак y погледу чињеничног стања.
2. Материјално-правни разлози због којих ce решење донето y поступку својинске трансформације може побијати y управно-рачунском спору састоје ce y томе, што y решењу није никако или није правилно примењен закон или други пропис заснован на закону, односно y томе, пгго je Дирекција или Министарство при
доношењу решења било руковођено другим циљем, a не циљем који je законом
предвиђен.

6. П окретањ е управно-рачунског спора y поступку својинске
трансформације
1. Управно-рачунски спор покреће ce тужбом коју тужилац подноси Вишем
привредном суду. У Закону о управним споровима садржани су битни елементи
које тужба мора да садржи. Ти елемевти бн били следећп:
а) y тужби ce морају навести тачни подади о тужжоцу. Ако тужбу подноси предузеће y коме ce врпш својинска трансформација мора ce навести назив и седиште
предузећа;
б) y тужби ce мора назначити решење против кога je тужба управљена. Уз
тужбу ce мора поднети оригинал илж препис решења против кога ce тужба подносн. Тужба ce подноси y два примерка ради досгављања на одговор туженом органу. Ако y спору учествују и заинтересована лица, тужба ce мора поднети још y
о н о ј ш к о м броју примерака колико има заинтересованвк л и ц а ;
в) y тужби ce мора навести због чега тужилац подноси тужбу. Да би ce тужба
могла узета y поступак потребно je да ce изнесе због чега je решење незаконито,
односно због чега тужилац сматра да су му решењем повређени право нли интерес засновани на закону;
г) најзад, потребно je да тужилац y тужби наведе y ком правцу и облику предлаже поншптај решења. Решење ce може побијати y целости илж делимично, због
чега тужилац мора навестн да ли решење побпја y целости или само y неком његовом делу. Исто тако, решење ce може побијати y формалном и материјалном погледу. Суд решава само y гранпцама тужбеног захтева.
Треба истаћи да ce излагање y тужбп не мора вршити по некој строго одређеној формн. У тужби ce не морају означавати правни проппси који су повређени.
Међутим, нужно je да излагање y тужби буде јасно, a не контраднкторно.
Ако тужба не садржи битне елементе предвпђене Законом о управшш споровима, због чега je она непотпуна и неразумљива, суд ће позватп тужиоца да y
остављеном року уклонп недостатке тужбе. Прп томе ће суд поучнти тужиоца
пгга и како треба да учпни и указати му на последице које ће настати ако не поступи по тражењу суда. Ако тужилац y остављеном року не уклони недостатке тужбе, a они су такви да спречавају рад суда, суд ће решењем одбациги тужбу као неуредну, уколико не нађе да je оспорено решење ништаво.
Тужба ce предаје суду непосредно или му ce шаље пошгом. Тужба ce може пзјавитп н на заппсник. Дан предаје тужбе поштом препоручено, односно дан пзјављивања тужбе на заппснпк сматра ce као дан предаје суду.
2. Тужба, по правилу, не спречава извршење решења потив кога je поднета.
Међутим, орган чије ce решење извршава дужан je да по захтеву тужпоца одложп
извршење до правноснажности судске одлуке, ако би пзвршење нанело тужиоцу
иггету која би ce тешко могла поправитн, a одпагање нпје протнвно јавном интересу, ннти би ce одлагањем нанела већа ненакнадива штета протпвној странцп. Уз
захтев за одлагање мора ce прпложити доказ о поднесеној тужби. Туженп орган

дужан je да по захтеву тужиоца за одлагање извршења оспореног решења донесе
решење најдаље y року од три дана од пријема захтева.
У случају тзв. "ћутања управе" (нпр. када Дирекција за процену вредносги кашггала не донесе y року од 60 дана решење пз чл. 41. и 42. Закона о својинској
трансформацији), тада странка може тражпти да Дирекција y даљем року од седам дана донесе решење, a уколико Дирекција ни y том року не донесе решење,
странка може покренугп управно-рачунскп спор, као да je захтев странке одбпјен.

7. Ток поступка по тужби
У оквиру поступка по тужби могу ce разликоватн две основне фазе поступка:
а) претходни поступак (прва фаза) и б) редовни поступак (друга фаза). Свака од
овпх фаза има своје специфичности, мада ce y редовном поступку могу решавати
извесна шггања из претходног поступка, ако нису решена y претходном поступку.

а) Претходни постуиак
Претходнп поступак карактеристпчан je по томе што суд y том поступку не
расправља тужбенн захтев y меритуму, што не решава спорно правно питање, већ
одбацује тужбу из формалних разлога, односно ншпти оспорено решење ако садржи такве битне недостатке који спречавају оцену законмтости решења y материјалном смислу. Дакле, суд y претходном поступку само исшггује и проверава да ли
су испуњени услови за покретање н вођење управно-рачунског спора.
1) Одбацивање тужбе из ф орм алних разлога
У Закону о управнжм споровима предвиђени су случајеви y којима суд има
право и обавезу да одбадн тужбу решењем из формалних разлога, не упупггајући
ce y мериторно расправљање тужбеног захтева. Суд ће решењем одбацити тужбу
ако утврди:
а) да je тужба поднета неблаговремено, односно да je поднета пре времена. До
подношења тужбе пре времена може доћи ако je тужба поднета против “ћутања
управе”. Ако тужилац не поднесе тужбу y року од 30 дана, суд je дужан да одбаци
тужбу као неблаговремену. Суд ће одбацити тужбу и онда ако je тужплад поднео
тужбу против “ћутања управе”, a није сачекао да протекну рокови предвиђени y
закону;
б) да акт којн ce тужбом оспорава није решење. Предмет управно-рачунског
спора може бити само решење Дирекције за процену вредностн кашггала нли Министарства за економску и власничку трансформацију. Ако акт Дирекције или
Министарства против кога je поднета тужба не представља решење, суд je дужан
да одбаци тужбу (нпр., ако je тужба поднета против објашњења Дирекције или
мшпљења Министарства);
в) да je очевидно да ce решењем које ce тужбом оспорава не дира y право тужиоца шш y његов на закону засновани интерес. У овом случају суд одбацује туж-

бу услед недостатка активне процесне легитимације, јер je тужбу поднело лице које није овлашћено да покрене упранно-рачунски спор;
г) да већ постоји правноснажна одлука донета y управно-рачунском спору y
истој ствари. То je сл}чај пресуђене ствари (res iudicata). Да би суд могао да одбацп
тужбу због постојања пресуђене ствари, мора да установи постојање идентитета
спорног предмета.
У свим наведеним случајевима суд одбацује тужбу још y претходном поступку,
пре достављања тужбе на одговор туженом органу и пре прибављања списа. Међутим, ако суд y овој фази поступка не установн постојање разлога за одбацивање
тужбе, дужан je да по службеној дужности одбади тужбу из напред изнетих разлога и y каснијем редовном поступку.
д) на крају треба додати да суд одбадује гужбу решењем као неуредну ако тужилац y остављеном року не уклони недостатке тужбе, a они су такви да спречавају рад суда.
2) П ониш т ај решења због бит них недостатака
Ако суд не одбаци тужбу из горе наведених разлога, a нађе да оспорено решење садржи такве битне недостатке који спречавају оцену законитости решења, може пресудом поништити решење и без достављања тужбе на одговор. Јасно je да
ће суд, по правилу, ако не одбаци тужбу y претходном поступку, доставнти тужбу
на одговор туженој Дирекцпјн, односно туженом Министарству. Међутим, ако суд
установи y претходном поступку такве недостатке y решењу, због којих неће моћи
да цени материјалну законитост оспореног решења ни после прибављања одговора н списа, он je овлашћен да понишгп решење још y претходном поступку.

б) Редовни поступак
Главна карактеристика редовног поступка je y томе што y том поступку суд
расправља по правплу дефпнитпвно о туженом захтеву. Међутим, као што je речено, y овој фазн поступка суд може да решава и о неким питањима из претходног
поступка, ако о њима није расправпо y претходном поступку.
1) Д ост ављ ањ е тужбе на одговор
Ако суд не одбаци тужбу из формалних разлога, нттттт поншптп решење због
битних недостатака, суд доставља на одговор по један преппс тужбе са прилознма
туженој странп и запнтересованим лпцпма, ако нх има. ДостаЕЂајући тужбу на одговор суд одређује рок, који не може бнтп краћи од осам нитн дужи од 30 дана, y
коме тужена страна треба да достави одговор на тужбу. Дужнну рока за одговор
суд одређује y сваком конкретаом случају.
Тужени орган коме je достављена тужба на одговор дужан je да y оставл>еном
року пошаље списе који ce односе на предмет. Ако тужена страна и после другог
тражења не пошаље списе предмета, плн ако изјавп да их не може послатп, суд може реипгги ствар и без списа.

2) Решавање уиравно-рачунског сиора
По окончању редовног поступка суд прелази на решавање спора, када решава
како чпњенична тако и правна шггања. У том смислу суд најпре испитује да јш je
правплно спроведен управнп поступак на основу кога je донето оспорено решење
(суд испшује питање надлежности, шггање правилне примене формално-процеснпх прописа и шггање правилног утврђпвања чпњеничног стања) и ако установи
да je управни поступак правилно спроведен, суд приступа решавању правног питања прн чему испитује да јш je орган правилно применио материјално-правне прописе на утврђено чпњенпчно стање.
Суд може пресудом одбити тужбу као неосновану или може уважити тужбу и
понишшгп оспорено решење. Треба напоменутп да суд решава само y границама
тужбеног захгева. Зато ако суд нађе да тужбени захтев није основан на закону, a
да je решење основано на закону y оном делу који je тужбом нападнут, суд ће донетп пресуду којом ће тужбу одбити као неосновану. Ако суд нађе да je хужбени захтев заснован на закону и да je стога решење противно закону y делу који je тужбом
оспорен, суд ће пресудом ттотттттiггити оспорено решење. Суд ће поншптити оспорено решење и када само делимично уважи тужбени захгев.
Када je покренут управно-рачунски спор на основу тзв. “ћугања управе” па
суд нађе да je тужба оправдана y материјалном погледу, он ће пресудом уважити
тужбу и одредити y ком ће смислу Дирекција или Министарство донети решење.
Када ce донесе пресуда о поништају оспореног решења цео предмет ce враћа
Ддрекцији, односно Мшистарству, који су обавезвш да даље поступе по пресуди,
што значн да су дужни да донесу ново решење, ако je то y датом случају потребно.
Тек новим решењем које буде донето y извршењу пресуде за тужиоца биће створена нова правна ситуација. У оваквом случају ради ce о управно-рачунском спору
о поништају' (законвтости) решења.
Ако природа управне ствари то дозвољава, суд je овлашћен, не само да поништи оспорено решење, већ ако има довољно података за радењ е саме ствари,
својом пресудом којом нипгги решење, да одлучи мериторно о самој ствари и тужиопу призна одређено право. Таква пресуда y свему замењује решење Дирекције,
односно, Министарства (спор пуне јурисдикције). У оваквом случају суд својом
пресудом замењује поништено решење и њом ce ствара за тужиоца нова правна
ситуација.
3) Разлози за понш ит ајреш ењ а
Разликују ce две групе разлога за понипггај решења, и то: а) формално-правни
разлози и б) материјално-правни разлози.
1. У формално-правне разлоге спадају ненадлежност, повреда правила поступка и неправилно чињенвчно стање.
а) Под ненадпежношћу ce подразумева правна неспособност једног органа да
донесе одређени правни акт. М оже ce радити о узурпацији власти која постоји када je решење донело потпуно неовлашћено лице, или о стварној ненадлежности,

која постоји када je решење донео орган који по закону није овлашћен да доноси
решења y вези својинске трансформације. Питање ненадлежности суд цени по
службеној дужности, пгго значи и када ce странка y тужби не позива на околност
да je оспорено решење донео ненадлежни орган. Због ненадлежности суд може
понипггити решење y претходном или y редовном поступку.
б) Суд je овлашћен да поншпти оспорено решење из разлога што ce y поступку који je претходио решењу није поступало по правилима посутпка, што je било
од утицаја на решавање ствари. Повреда правила поступка (грешке y форми) састоје ce из две врсте повреда: а) из повреде форме самог решења (формалне грешке решења) и б) из повреде правила поступка на основу којих je решење донето
(грепже y поступку). Формалне грешке настају услед непридржавања од стране
Дирекције, односно Министарства прописа о садржају и елементнма решења.
Грешке y поступку настају y току сировођсња управног поступка који je претходио доношењу решења. Због битне повреде правила поступка суд штгптст решење
пресудом.
в) Због неправплног чињеничног стања суд нтгтплт решење пресудом, и то
због следећвх разлога:
1) ако суд установи да чињенице y управном поступку нису y битним тачкама
потпуно утврђене. Реч je само о таквим чињеницама које су од утицаја на доношење решења и чије одсуство може да произведе доношење неправилног решења.
2) суд може поништити решење ако утврди да постоји противуречност између
утврђених чињенттца изнетих y оспореном решењу и списима предмета. Чињенично стање мора бити такво да одговара стварном стању стварн. Међутим, ако ce y
списима предмета налази више података о извесној ствари којп ce међусобно
искључују, или ако ce установи да су y решењу наведене извесне чнњенице за које
y списнма нема основа или нису такве какве ce y решењу наводе, y таквим случајевима je несумњиво да постоји y погледу утврђенпх чињеница противуречност y
списима.
3) Суд може поншптити оспорено решење, ако утврди да je из утврђенпх чињеница изведен неправилан закључак y погледу утврђеног чињенпчног стања. Дирекција и Министарство, попгго утврде правилно чињенпчно стање, пошто провере материјалну тачност чињеница на којима ce засннва решење, дужнп су да из тако утврђених чињеница изведу правилан закључак y погледу самог чињенпчног
стања. Ако ови органи не поступају тако, суд je овлашћен и дужан да понтапти решење када констатује такве недостатке.
2. Материјално-правне разлоге предстаља неправилно решење правног питања (повреда правних правила). Суд ће поннпггити решење када установи да je њпме неправилно решено правно питање. Неправплно решење правног питања постојаће када je решењем повређен какав материјално-правни проппс, гј. када y
оспореном решењу није уопште прнмењен, или ш је правилно прнмењен закон
шш други пропнс заснован на закону.

8. Посебни случајеви окончања управно-рачунског спора
У спровођењу поступка по тужби, a пре доношења пресуде, управно-рачунски
спор ce може окончатп н y случају одустанка тужпоца од тужбе и y случају доношења новог решења којим ce удовољава тужиочевом захтеву.
Тужплац може одустати од тужбе све до доношења одлуке, y ком случају суд
решењем обуставља поступак.
Дирекција, односно Мпнистарство против чијег je решења покренут управно-рачунски спор могу до окончања спора, ако уваже све захтеве тужбе, да пониште или измене своје решење из оних разлога нз којих би суд могао поништити
такво решење, ако ce тиме не вређа право странке y управном поступку или право
трећег лица. У овом случају, као п y случају када je странка повела управно-рачунски спор због “ћутања управе”, a туженп орган накнадно донесе решење, тужени
орган je дужан да поред тужиоца пстовремено извесги и Випш привредни суд. Суд
je даље дужан да позове тужиоца да y року од 15 дана изјави суду да јш je накнадно
донетим решењем задовољан ијш остаје при тужби и y ком обиму, односно да јш
тужбу проширује н на ново решење. Ако тужилац изјави да je накнадно донетим
решењем задовољан, или ако y одређеном року не jiâ никакву изјаву, суд доноси
решење о обустављању поступка. Међутим, ако тужилац нзјави да новим решењем ннје задовољан, суд наставља поступак.9

9. Правна средства y вези управно-рачунског спора
Поводом вођења управно-рачунског спора могу ce користитн следећа правна
средства: а) понављање поступка, б) захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке Савезном суду и в) захтев за запггшу законитости.
а) П онављање поступка
1. Управно-рачунски спор окончан пресудом или решењем поновиће ce по
захтеву странке: а) ако страна сазна за нове чињенице, илм нађе или стекне могућност да употреби нове доказе на основу којих би спор био повољније решен за њу
да су те чињенице, односно докази били изнесени или употребљени y ранијем судском поступку; б) ако je до одлуке суда дошло услед кривичног дела судије или запосленог y суду, или je одлука издејствована преварном радњом заступника или
пуномоћника стравке, a таква радња представља кривично дело; в) ако je одлука
заснована на пресуди донесеној y кривичној или грађанској ствари, a та пресуда je
касније укинута другом правноснажном судском одлуком; г) ако je исправа на којој ce заснива одлука лажна шш лажно прешачена, или ако je сведок, вепггак или
странка приликом саслушања пред судом, дала лажан исказ, a одлука суда ce заснива на том исказу; д) ако странка нађе или стекне могућност да употреби ранију
одлуку донесену y истом спору и ђ) ако заинтересованом лицу није била дата могућност да учествује y управно-рачунском спору.

Понављање поступка може ce тражити најкасније y року од 30 дана од дана
када je странка сазнала за разлог понављања. Ако je страна сазнала за разлог понављања пре него игго je поступак пред судом завршен, a тај разлог није могла
употребити y току поступка, понављање ce може тражхгги y року од 30 дана од дана достављања одлуке. По иротеку пет година од правноснажности одлуке понављање ce не може тражити.
О тужби за понављање поступка решава Випш привредни суд, коме ce и подноси тужба. У тужбн ce мора навести: а) пресуда ијш решење донесено y поступку
чије ce понављање тражи; б) законски основ понављања и докази, односно околности које чине вероватним постојање тог основа; в) околности из којих произилази да je тужба поднесена y законском року и чиме ce то доказује, и г) y ком правцу и y ком обиму ce предлаже измена пресуде, односно решења донесеног y поступку чије ce понављање тражи.
2. При решавању тужбе за понављање посгушса суд најпре исшпује да ли je
тужбу поднело овлашћено лице, да ли je тужба поднета благовремено н да ли je
странка учинила веровапшм постојање законског основа за понављање поступка.
Суд je дужан да одбаци тужбу за понављање поступка решењем y следећим случајевима: а) ако утврди да je тужбу поднело неовлашћено лице; б) ако утврди да тужба није поднета благовремено y законском року (у року од 30 дана и y року од 5 година); и в) ако странка није учинила бар вероватнпм постојање законског основа
за понављање. Ако суд не одбаци тужбу због наведених разлога, доставпће je противној странци и заннгересованим лшџша и позваће их да y року од 15 дана одговоре на тужбу.
Ако суд дозволи понављање поступка, он ставља ван снаге ранију одлуку y целини или делимично, a пресудом којом ce дозвољава понављање поступка, по правилу, решава ce и о главној ствари. Према томе, кад суд уважи тужбу за понављање поступка, по правилу, доноси y нсти мах и одлуку о оправданости захтева за понављање поступка (тзв. iudicium rescidens) и одлуку којом нипггн п замењује своју
ранију пресуду (тзв. iudicium rescissorium). Против одлуке суда донесене по тужби
за понављање поступка могу ce поднети правна средства која су дозвољена y главној стварп.

б) Захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке Савезном суду
Против одлуке Вишег привредног суда донете y управно-рачунском спору
странка може поднети Савезном суду захгев за ванредно преиспнтивање судске
одлуке. Тај захтев може ce поднети због повреде савезног закона, другог савезног
прописа или општег акта или због повреде савезног проппса о поступку која je
могла бити од утицаја на решење стварп, a y пптању je примена савезних прописа.
О овом захтеву Савезни суд одлучује y већу саставл>еном од пет судија.
Према томе, коришћење овог правног средства могуће je y два случаја. Прво,
када je повређен савезни закон, други савезнп пропис нлп општп акт. То би, нпр.,
био случај када je повређен Закон о основама промене власништва друиггвеног

кашггала5) шш Уредба о основама методологнје за процену вредностн капптала и
за ревалоргоацију процене вредности хапитала и о начину исказивања капитала y
обрачунским акцпјама, односно уделима.6)
Друго, ово правно средство може ce подићи и због повреде савезног прописа о
поступку која je могла битн од утицаја на решење ствари, a y шггању je примена савезних прописа. То бн био случај када су повређене одредбе Закона о општем
управном поступку шш Закона о управним споровима, али само онда када су примењнвани савезни матерпјални прописи.
Као што ce види, захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке ce не може
подићи због повреде републичких пропнса, као што су, нпр., Закон о својинској
трансформацији, Закон о Акцијском фонду Републшсе Србије, Уредба о начкну
)тврђпвања вредностп кашггала'7) п др.
Захтсв за ванредно преисшзтивање судске одлуке подноси ce Савезном суду y
року од 30 дана од дана достављања одлуке против које странка подноси захтев.
Захтев садржи ознаке судске одлуке чије ce преиспитивање предлаже, као и разлоге и обим y коме ce предпаже преисшггивање. Ако je захтев недозвољен или
неблаговремен или га je поднело неовлашћено лиде, Савезни суд ће га одбацвти
решењем. Ако суд не одбацп захтев због наведенмх разлога, доставиће га противној странци, која може y року који одреди суд, да поднесе одговор на захтев. Суд о
захгеву, по правилу, решава y нејавној седшзци, a побијану одлуку испитује само y
границама захгева.
Поводом захтева Савезни суд доноси пресуду којом одбија или уважава захтев. Пресудом којом ce уважава захтев суд може укинуга или преиначити одлуку
Вишег привредног суда против које je поднет захтев. Ако суд укине одлуку, предмет враћа Вишем прнвредном суду, који je дужан да изведе све процесне радње и
да расправи пвггања на која му je указао Савезни суд.

в) Захтев за запггиту законитости
Против одлуке Вихпег привредног суда која je донета y управно-рачунском
спору Републички јавни тужлац може поднети захтев за заштшу законитости Врховном суду Србије, ако je таквом одлуком повређен закон, други пропис или оппггиакт.
Против одлуке Вишег привредног суда Савезном суду захтев за заштиту законитости може подићи Савезни државни тужилац, ако je том одпуком повређен савезни закон, други савезни пропис шш општи акт, или због повреде савезних про5.
6.

7.

Закон о основама промене власништва друштвеног капитала објављен je y “Службеном
листу СРЈ”, број 29/96 и 29/97.
Уредба о основама методологије за процену вредности капитала и за ревалоризацију
процене вредности капитала и о начину исказивања капитала y обрачунским акцијама,
односно уделима, објављена je y “Службеном листу СРЈ”, број 44/96.
Уредба о начину утврђивања вредности капитала објављена je y “Службеном гласнику
PC”, број 43/97.

писа о поступку која je могла бити од утицаја на решење ствари, a y питању je примена савезних прописа. Као пгго ce види, питање подизања захтева за заштиту законвтости од стране Савезног државног тужиоца пред Савезним судом решено je
на истоветан начин као и питање подизања захтева за ванредно преиспитивање
одлуке Савезном суду.
Ако je поднесен захтев за заштиту законитости Врховном суду Србије од
стране Рапубличког јавног тужгоца против одлуке Вишег привредног суда донете
y управно-рачунском спору, Савезни државни тужилац може поднети захтев за
заштиту закошггости само против одлуке Врховног суда донесене по том захтеву
за заштиту законитости.
Захтев за заштиту законитости подноси ce y року од три месеца од дана када je
странкама достављ>ена одлука против које ce захтев подноси. Захтев садржи означење одлуке Врховног привредног суда против које ce подноси захтев, као и разлоге и обим y коме ce предлаже оцена законитости. Недозвољен или неблаговремен захтев, шш захтев који je поднело неовлашћено лице надлежни суд одбацује
решењем. Ако суд не одбаци захтев из наведених разлога, доставља га противној
странци, која може, y року који одреди суд, поднети одговор на захтев. Суд решава
о захтеву, по правилу, y нејавној седници, a побијану одлуку исшггује само y границама захтева. Суд може одлучити да одбије или уважи захтев. Пресудом којом уважава захтев суд може укинути или преиначити одлуку Вишег привредног суда
против које je поднет захтев. Ако суд укине одлуку, нредмет враћа Вшпем привредном суду, који je дужан да изведе све процесне радње н да расправи питања на
која му je указао суд који je решавао о захтеву.10

10. О бавезност пресуда донетих y управно-рачунском спору
Када Виши привреднм суд понншти решење Дпрекције за процену вредности
капитала или решење Министарства за економску и власнпчку трансформацију
против кога je био покренут управно-рачунски спор, предмет ce враћа y стање y
коме ce налазио пре него што je поншптено решење донето. Ако према природи
ствари која je била предмет спора треба уместо поншптеног решења донети друто
решење, Дирекција и Министарство су дужнп да га донесу без одлагања, a најкасније y року од 30 дана од дана достављања пресуде. Днрекција и Мпнпстарство су
при томе везани правним схватањпма Вишег привредног суда, као и примедбама
тог суда y погледу поступка.
Ако Дирекција, односно Минпстарство после поништења решења не донесе y
року од 30 дана ново решење, странка може посебнпм поднеском тражптп доношење таквог решења. Ако Дирекција, односно Мннистарство не донесе решење
ни за седам дана од овог тражења, странка може тражитп доношење таквог решења од Вишег прпвредног суда, y ком случају ће Виши прпвредни суд затражитп од
Дирекције, односно Министарства обавештење о разлозима због којих решење
није донето. Дирекција н Министарство су дужнп да ово обавештење дају y року

од седам дана, a ако то не учине, или ако дато обавештење, по нахсфењу Вишег
привредног суда, не оправдава неизвршење судске пресуде, Виттги привредни суд
ће донети решење које y свему замењује решење Дирекција, односно Министарства.

11. Закључна разматрања
Доношењем Закона о својинској трансформацији на много јасннји начин, y
односу на дотадашње решење, обезбеђена je судска контрола поступка својинске
трансформадије.
У вези ове заштите може ce појавнти дилема да лн je било целисходније проппсатп да ce судска контрола својинске трансформације спроводи од стране Врховног суда Србије y управном спору, које решење су предлагали аутори Закона о
својинској трансформапдји, или што je преовладало опредељење да ce ова заштита спроводи од стране Вишег привредног суда y управно-рачунском спору. Ова дилема отвара проблем који има више формално-правни a не супггински значај. Наиме, наиш прописи не садрже одредбе којнма ce уређује управно-рачунски спор, a
Закон о својинској трансформацији и Закон о Акцијском фонду Републике Србије не садрже ни најнеопходније одредбе о управно-рачунском спору, којима je уведен овај спор као посебан институт контроле поступка својинске трансформације.
Наведеним законима чак није предвиђено да ће ce y овим управно-рачунским споровима сходно примењивати одредбе Закона о управним споровима. С тим y вези,
законодавац би морао, уколико жели да и y будуће обезбеђује судску контролу над
радом управе кроз управно-рачунски спор, да ову врсту спора нормативно уреди.
Изнету дилему не треба схватвтп као покушај да ce умањи значај Вшпег привредног суда шггп да ce оспори његова специјализованост за ову врсту послова.

Милан Миловић,
судија Вишег привредног суда, Београд

Управно-рачунски спорови y поступку својинске
трансформације y пракси вишег Привредног суда y
Београду
- наставља ce процес својинске трансформације српске привреде Према подацима из релевантннх нзвора до почетка јуна 1999. године y Србијп
je 1.673 привредних субјеката (фирми) ураднло и доставило Дпрекцији за процену
вредности капнтала - процену свогкапитала. Тај орган je донео "позитивна" решења y 1.372 случаја, остали ce обрађују, има случајева (ређих) да ce тражи одговарајућа дорада и обавља неопходна провера.
Све ово говори да ce убрзано наставља процес својинске трансформацпје српске прнвреде. У овом прилогу ће с тим y везп више речи бнтн о управно-рачунским споровима које je знатан број привредннх субјеката водио са бившом Агенцијом за процену вредности капитала - баш око кжштала. Неће овде битп речи о
свакако предугој историји тнх спорова - већ о савременој пракси уз чињеницу да je
y Вишем привредном суду y Београду решавано 483 оваквих предмета п да je већ
387 предмета решено y корист прпвредних субјеката - понпштајем решења Републичке агенцпје за процену вредности калитала.

Својннска трансформација по новом закону
По члану 57. став 1. Закона о својпнској трансформацнји ( "Службеш гласник
Републике Србије", број 32/97 - стунио на снагу 30.7.1997. годпне) - предузеће које
до ступања на снагу тог Закона ш је изврптлло процену вредности капитала п које

je верификовала Агенција (Републичка агенција за процену вредности капитала,
установљена посебним законом - "Службени гласник Републике Србије", бр. 45/
91, 58/91 п 71/94), може да изврши нову процену вредности капитала y складу са
пропмсом из члана 3. став 4. Закона о својинској трансформацији.
По ставу 2. члана 57. Закона о својинској трансформацији предузеће које je до
ступања на снагу Закона о својинској трансформацнји (дакле 30.7.1997. године)
добило потврду, односно правоснажно решење о процени вредностп капитала, a
није вришло својинску трансформацију, поступак својинске трансформације наставља по одредбама овог закона - дакле Закона о својинској трансформацији "Службени гласнлк Републпке Србије", број 32/97.
Нанред изложено je било од битног утицаја за одлуку y управно-рачунским
споровима код Вшпег привредног суда y Београду (код којег je аутор овог предлога као судија донео 189 пресуда - y корист предузећа, о чему ће касније бити више
речи и кроз практичне примере).

Временско важење закона
У наведеним управно- рачунским споровнма - чшвеница je да предузећа нису
извршпла својинску трансформацију - баш због спорова који су вођени и да ce y
погледу временског важења Закона имају применити закључци са саветовања Савезног суда, Врховног војног суда, Врховног суда Србије, Врховног суда Црне
Горе и Вишег привредног суда y Београду, одржаног 24., 25. и 26. септембра 1996.
године, a који гласе:
П О ПРАВИЛУ, Н О ВИ ЗА К О Н ИМ А РЕТРОАКТИВНО ДЕЈСГВО (РЕТРОАКТИВНА ПРИМ ЕН А ЗА КО Н А ) КА ДА ДРУКЧСИЈЕ РЕГУЛИШЕ У
ВРЕМЕ СТАРОГ ЗА К О Н А ВЕЋ СВРШЕНЕ (РЕАЛИЗОВАНЕ) УГОВОРЕ
И ВАБУГОВОРНЕ (ЗА К О Н С КЕ И ДРУГЕ) ПРАВНЕ СИТУАЦИЈЕ.
З А СЈТУЧАЈ ТРАЈНИХ ПРАВНИХ СИТУАЦИЈА "У ТОКУ ДЕЈСТВА"
КО ЈЕ ПО СТОЈЕ ДЕЛОМ У ВРЕМЕ ВАЖ ЕЊ А.СТАРОГ A 'ДЕЛОМ У ВРЕМЕ ВАЖ ЕЊ А НОВОГ ЗА КО Н А , НО ВИ ЗА К О Н CE, У ПРИНЦИПУ, НЕПОСРЕДНО ПРИМ ЕЊ УЈЕ (НЕПОСРЕДНА ПРИМ ЕНА НОВОГ ЗА КО Н А )
Н А ЈОШ "НЕСВРШ ЕНА ФАКГА", П О ЧЕВ ОД ДАНА ЊЕГОВОГ СГУПАЊА Н А СНАГУ. Н А "СВРШЕНА ФАКТА" ПРИМ ЕЊ УЈЕ CE СТАРИ ЗАКО Н, КА КО У ПОГЛЕДУ ВАНГОВОРНИХ ТАКО И УГОВОРНИХ ТРАЈНИХ ПРАВНИХ СИТУАЦИЈА, АКО И З ЗА К О Н А Н Е СЛЕДИ ШТО ДРУГО.
АЛИ КАДА JE УГОВОРНА ПРАВН А СИТУАЦИЈА "У ТОКУ ДЕЈСТВА" РЕГУЈШ САПА ДИСПОЗИТИВНИМ , A Н Е ИМ ПЕРАТИВНИМ
НОРМ АМ А НОВОГ ЗА КО Н А , ТРЕБА ПРИМ ЕНИТИ СТАРИ ЗА К О Н И У
ВРЕМЕ ВАЖ ЕЊ А НОВОГ ЗА К О Н А (ПРОДУЖЕНО ДЕЈСТВО СТАРОГ
ЗА КО Н А ) АКО CE ТО Н Е ПРОТИВИ ДРУШТВЕНИМ ИНТЕРЕСИМ А
ИЈШ АКО НОВИМ 3 А К О Н О М Н И ЈЕ ДРУКЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО.

У образложењу наведених закључака ce наводи:
У погледу временског важења закона, тј. транзиторног права постоји неколико теорија, као и њима одговарајућа законодавна уставно-судска и судска пракса.
То су субјективна теорија стечених права, објективна теорија "свршених факата"
и теорија друпггвеног интереса.
Према субјективној теорији стечених права, која je владала нарочито y XIX
веку, y време либерализма, a коју je прихватио и Code civil, стечена субјективна
права појединца не смеју да буду повређена ретроактивношћу закона, без обзира
на општи интерес. Приватна својина и аутономија вол>е су неповредиви.
Ова теорија није дала потпун одговор на питање временског важења закона.
Она полази само од већ стечених субјективнпх права, a не одговара на многа питања примене закона y времену y погледу прнмене објекгивног права кад субјективно право још није стечено, кад постоји само правно очекивање, правно схватање,
правна моћ, правнн интерес, када je реч о условљеним правима, о интерпретативном закону, о конфирмативном закону (кад ce новим законом оснажују по ранпјем
закону ништави или рушљиви правни послови нлм правне радње). Ова теорија не
даје одговор на шггање шта je са ретроактивношћу y случају када би новим законом била укинута нека форма тестамента по коме још није стечено право.
Н а сва ова и друга шзтања транзиторног права даје бољн и потаунији одговор
савремена објектпвна теорија "свршених факта" y комбшацијп са теоријом друштвеног интереса. У центру посматрања ове теорије није внше стечено субјективно
право, него чпњенпце и околности, тј. "свршена факта" на којима ce право заснпва (facta praeterita) јер закон ce односи на факта, на објективне правне ситуације a
не на само право.
Ова теорија раздваја ретроакгавно дејство од непосредног дејства новог закона п од продуженог дејства старог закона на време после ступања на снагу новог
закона. Н а "свршена факта" првмењује ce старн закон y време којег су та факта
свршена, па ако нови закон регулшле друкчије већ свршена факга тек онда постоји ретроактпвно дејство овог закона. Код "ситуација y току" примењује ce нови
закон на факта која још нису реализована, a на факта која су реализована примењује ce стари закон. Овде није реч о ретроактивној него о непосредној прпмени
новог закона. Полази ce од правне стуације која може да буде y "дпнампчној" н
"статичној" фазп. Дннампчна фаза односп ce на настанак п престанак права. Када
je једна од дпнампчннх фаза окончана постоји "свршенп факт" на којп ce примењује стари закон, нпр. када je закључен брак y време н под условнма прошсаним
старим законом. Али, ако ce брак разводи y време новог закона развешће ce под
условима прописашш новнм законом. Такође, правна дејства која су реалазовна y
време старог закона сматрају ce "свршеннм фактом" нпр. лице које je бпло пословно способно y време старог закона (пмало je петнаест година) учини неки акт
(поклон, наследничку изјаву као правну моћ) на тај акт прпменнће ce старн закон
када новп закон проппше друге услове за пословну способност (нпр. најмање двадесет година).

Статична фаза правне ситуације значи период y коме правна сшуација траје и
производи одређена правна дејства. То су "сшуације y току дејства" и на она дејства која ce догађају y време новог закона овај закон ce непосредно примењује.
Корпсте ce појмовп као што су уговорне п вануговорне правне ситуацпје, те
тренугае правне ситуације (када ce њихова дејства реализују одмах и њихово дејство je истовремено са временом стнцања) те трајне правне ситуације са континунраним пли повременим дејством - "правне ситуације y току дејства " (facta pendentia).
Још je рпмско право, иако не до краја, изградило правило по коме закон делује убудду^ће не дирајући y правне ситуацнје које су окончане y време старог закона.
Објективнп метод ипак није довољно применљив, иако више од субјективног
метода укључује општи интерес. Субјективни метод je водио рачуна само о појединачном пнтересу, претерано фаворнзујућп прпватну својину и вољне акти појединца, a објективни метод пгтак недовољно заступа општи интерес који je иначе релевантан интегрални факгор y решавању сукоба закона y времену. Наиме, теорија
ошдтег интереса полази од тога да свака правна норма изражава хтења и потребе
одређене целе друштвене заједнице, што ce такође мора пошговатп, како y интересу заједнице тако и y интересу појединца. У правне норме су уграђена и начела о
економској п социјалној сигурности, уставности и законитости, слободе, права и
дужностн човека и грађанина a теорија друпггвеног интереса полази и од тих начела. Правна ситуација мора ce заснивати на закону као ошлтем акту колективне
свести и потреба, a не на апстрактно схваћеној аутономији воље појединда. Следи,
да je прихватљива објективна теорија y комбинацији са теоријом општег ингереса.
Међутим, друштвени интерес мора да буде истинит, свесно прихватљив, ауторатнвно утврђен п Евалитативно и квантитативно ограничен, како не би водио y
произвољност.
Критеријум друштвеног интереса примењује ce y пошуности када je реч о законодавном акту ретроактпвности који доноси законодавац (чл. 117. Устава СР
Југославије). У том случају има ce применити ретроактивна одредба закона онако
како она гласи. Међутим, кад законодавац не прописује ретроактивност, код питања где су границе ретроактивности и неретроакгивности треба поћж од принципа
непосредног и пришџша ретроактивног дејства закона. Границу између ова два
принципа ваља утврђивати помоћу појма "свршених факата". Овај појам ce односи како на факта везана за стечена субјективна грађанска, породична, лична ,
правна и нека друга права, тако и на још нестечена права, на правна очекивања,
правна стања, правне моћи, правнн ивтерес, на условљена права, на интерпретативне и конфирмативне норме. Исто тако, овај појам ce односи како на тренуше
тако и на трајне и на вануговорне правне ситуације (настале на основу закона, деликта итд.).
Само због друштвеног интереса тренутне и трајне, али свршене или реализоване, како уговорне тако и вануговорне објективне правне ситуације могу доћи

под удар ретроактивности закона, тј. само je тада y пмтању ретроактивно дејство
закона.
Уз то, треба овде истаћи да неке законске одредбе по природи ствари имају
ретроактивно дејство, нпр. ннтерпрехативни закони, посебно y случају аутевтичног тумачења, затим конфирмативнк закони, те код условљених права кад закон
предвиђа да ће право произвести дејство од почегпса ахо ce испуни одложени услов.
Када je реч о трајнкм "правним ситуадијама y току дејства" које су настале y
време важења старог закона али ce њихово дејство протеже и на време важења
новог закона, разликују ce уговорне и вавутоворне чравне ситуације. Понгго ce y
уговорном праву не срећу само диспозитивне норме, него све зише и когентне
норме, којима ce одређују границе слободе уговарања, на трајве несвршене уговорне правне ситуације "У току дејства" не треба применити празило о продуженом дејство старог закона, али од дана његовог стуиања на снагу, с тим да ce признају факта која су сзршена y време важења старог закона. Овде кије y дитању ретроактивно дејство новог закона, него је реч о његозој нелосредној примени (нечосредна примена новог захона). Напр. ако би нови закон о стаЕОвању огранвчио
шш проширио услове за отказ уговора о закуиу стана важио бм нови закок од његовог ступања на снагу; уговори који су лотчшвени статугарном делу (статут le
gal), као што je уговор о раду који произлази из радног законодавства, па када ce
по новом закону мења положај радшжа сагласно ce мења и уговор о раду, итд.
Међутам, ако трајна несвршена уговорна ситуација нпје интересантна са гледишта друштвеног ингереса (што цени суд y сваком случају) a регулисана је деспозитпвним нормама, треба применити старк закон (продужено дејство старог закона). јер, ступајући y уговорни однос странке имају y ввду тада важећл закон п у
смислу тога закона нзразиле су вољу, што такође треба уважаватп. И обрнуто, Ra
fla су y питад.у императивне норме треба непосредно применпти нови закон од његовог ступања на снагу аа још несвршеза факга укупве правне ситуације, уз уважавање факта свршених y време важења старог захона.

Ставовн и оракса в и ш е г в р и в р е д н о г еуда y В ео гр ад у
Како y случајевима о којима je реч постоје очигледно свтуаднје "у току дејства" тј. "несзршена факта" - да својпнска трансформација није вршена и поред
решења о процеки вреджхлп кашггала, да би ce започега поступак својинске
трансформацпје предузећа могао да настави по одредбама Закона о својинској
трансформацији - оспорена решења Ре-губшпчке гтенцијс за процену вредности
кашггала морала су бити поншвтена п предмет враћек Дарекдијп за процену вредности капитала да доносе нова решења.

Примери из судске праксе
1. П р е с y д a
Тужбе ce уважавају и поништавају решења Републичке агенције за процену
вредности капитала број 967/12 од 5.4.1996. године и број 967/91-2 од 11.10.1995. годвне н предмет враћа Дирекцији за процену вредности капвгтала да донесе ново реШење.
Поступак ће ce наставити по Закону о својинској трансформацији ("Службени гласник. Републике Србије", број 32/97).

Образложење
Пресудом Врховног суда Србије Увп. број И 331/96 од 27.5.1998. године, уважен je захтев Републичке агенције за чроцену вредности капитала из Београда за
ванредно преиспитивање пресуде Привредног суда y Београду X П. број 2625/96 од
8.8.1998. године y предмету утврђивања вредности ревалоризације друштвеног кашггала и деоница, и укинута пресуда X П. број 2625/96 од 8.8.1998. године и предмет доставл>ен Вишем привредном суду y Београду на даљи поступак.
Испитујући законитост оспорених решења Виши привредни суд y Београду je
нашао да ce оспорена решења морају поншптити из разлога:
Према одредбама Закона о својинској трансформацији предузеће које je до
дана ступања на снагу овог Закона добило правоснажно решење о процени вредности капитала, ннје врпшло својинску трансформацију, поступак својинске трансформације наставља ce по одредбама овог закона y смислу члана 57. став 2. Почетком прнмене овог закона престаје да важи Закон о условима и поступку претварања дручптвене својине y друге облике својине и Закон о републичкој агенцији
за процену вредности капитала y смислу члана 58. став 1. Почетком примене овог
закона почиње са радом Дирекција за процену вредности капитала a престаје агенција. Дирекција преузима запослене, средства, права и обавезе, предмете и архиву
од агенције y смислу члана 59., с тжм што ће ce наведени Закон о својинској трансформацији примењивати од 31.10.1997. године y смислу члана 61. истога.
Из наведених одредаба о својинској трансформацији произлази да предузеће
које нпје добило правоснажно решење о процени вредности капитала, поступак
својинске трансформације наставља по одредбама овог закона пошто je Закон о
условима и поступку претварања друштвене својине y друге облике својине престао да важи и не пржмењује ce од 31.10.1997. године.
У конкрешом случају тужилац није добио правоснажно решење о процени
вредности капитала јер je коначно решење оспорено тужбом y управном спору.
Према томе, започети поступак својинске трансформације има ce наставити
по одредбама Закона о својинској трансформацији, јер je Закон о условима и поступку претварања друпггвене својине y друге облике својине престао да важи и не

примењује ce од 30.10.1997. године, да би ce започети поступак својинске трансформације тужиоца могао наставитн по одредбама о својинској трансформацији,
оспорено коначно решење мора ce ттоннтп гити a предмет вратити Дирекцији за
процену вредности капитала да донесе ново решење.
Због свега изнетог Виши привредни суд y Београду je тужбу уважио и поништио оспорена решења и предмет вратио Дмрекцији за процену вредности капитала.
Дирекција треба да y поновном поступку утврди вредност калитала и односе y
капиталу и донесе ново решење y складу са одредбама Закона о својинској трансформацији.
Са свега изнетог y смислу члана 38. став 2; члана 41. став 2; члана 43. став 1. и
члана 61. ЗУС-а одпучено je као y диспозитиву.
Веттш привредни суд y Београду Урс. 148/98 од
22.6.1998. године.

2. Пресуда
Тужба ce уважава и поншптава решење Републичке агенције за процену вредности капитала број 304/91-2 од 8.12.1995. године.

Образложење
Решењем X П. број 121/96 од 25-5.1998. године Привредни суд y Београду огласио ce стварно ненадлежним и предмет доставио Вишем привредном суду на надлежност.
Поступајући по тужби, Виттти прнвредни суд y Београду je нашао да оспорено
решење зреба понииггити из ових разлога:
По одредби члана 57. став 2. Закона о својинској трансформацнји, предузеће
које je до ступања на снагу овог закона добило правоснажно решење о продени
вредности капвтала, a није вршило својинску трансформацпју, поступак својинске
трансформације наставља по одредбама овог закона.
Следствено томе, произлази да предузеће које je до ступања на снагу овог закона добило правоснажно решење о проценп вредности кашггала, a започело je
поступак својинске трансформације, поступак својинске трансформације наставља по одредбама овог закона пошто до ступања на снагу закона ш је добило правоснажно решење о процени вредности капитала, a што je законски разлог за наставак поступка својинске трансформације по одредбама овог закона.
Ради настављања поступка својинске трансформације по одредбама Закона о
својинској трансформацији оспорено решење, које представља процесну сметњу
за наставак поступка, треба понишпгги да би ce поступак својинске трансформације наставио код Дирекције за процену вредности капитала која je преузела права, обавезе и предмете од Републичке агенције за процену вредностн калптала на
основу одредбе члана 59. став 2. овог закона.

Према стању стварн y конкретном случају тужилац до дана ступања на снагу
Закона о својинској трансформацији није добио правоснажно решење о процени
вредности капмтала пошто je против решења поднео тужбу y управном спору.
Према томе, незавршени поступак својинске трансформације тужплац наставља
по одредбама овог закона код Дирекције за процену вредности капитала.
Следствено изложеном, Вшпн прнвредни суд je на основу члана 57. став 2. Закона о својинској трансформацији, a y складу са одредбама члана 38. став 2. и члана 41. став 1. н 2. Закона о управним споровима, пресудом одлучио као y диспозитиву.
Випш привредни суд y Београду, Урс 213/98 од
4.12.1998. годпне.

3. Пресуда
Тужба ce уважава и поншлгава решење Републичке агенције за процену вредносгн кашггала број 1221/91-1161/93-88/95-2 од 22.1.1996. годпне.

Образложење
Пресудом Врховног суда Србије Увп. И број 474/97 од 9.9.1998. године уважен
je захтев за ванредно преисшггивање правоснажнен пресуде и укинуга пресуда
Прпвредног суда y Београду ХХХУП П. број 1121/96 од 23.9.1997. годпне и предмет достављ>ен Вишем привредном суду y Београду на надлежност.
Поступајући по тужби, Виши привредни суд je нашао да оспорено решење
треба поништити из ових разлога:
П о одредби члана 57. Закона о својинској трансформацији, предузеће које je
до ступања на снагу овог закона добило правоснажно решење о процени вредности капитала, a није врпшло својинску трансформацију, поступак својинске трансформације наставља по одредбама овог закона.
Argumertium a contrario (на основу супротности) предузеће које до дана ступања на снагу овог закона није добило правоснажно решење о процени вредности
капитала a започело je поступак својинске трансформације, поступак својинске
трансформације такође наставља по одредбама овог закона, без обзира што спор
по тужби за понипггај коначног решења Републичке агенције за процену вредности капитала није окончан. Ово стога што није добило правоснажно решење о
дроцени вредности капитала до дана ступања на снагу Закона о својинској трансформацији која je законски услов за вршење својинске трансформације.
Да би ce незавршени поступак својинске трансформације предузећа могао наставити по одредбама Закона о својикској трансформацији треба коначно решење Републичке агенције за процену вредности кашггала поништити јер представља процесну сметау за наставак поступка својинске трансформације.

Тужилац до дана ступања на снагу Закона о својинској трансформацији није
добио правоснажно решење о процени вредности капитала, јер je против коначног решења Републичке агенције за процену вредности капитала покренуо управни спор који није окончан.
Према томе, незавршсни поступак својинске трансформације тужилац треба
да настави по одредбама Закона о својинској трансформацији, a Дирекција за процену вредности кагштала, која je преузела право и обавезе и предмет од Агенције
на основу члана 59. став 2. овог закона, да донесе друго решење y складу са одредбама Закона о својинској трансформацији.
Доследно изложеном Вииш привредни суд je применом члана 57. став 2. Закона о својинској трансформацији, a y складу са одредбама члана 38. став 2. н члана
41. став 1. и 2. ЗУС-а, пресудом одпучио као y диспозитиву.
Внпш прнвредни суд y Београду, Урс. 424/98 од
18.11.1998. године.
*

*
*

Треба истаћи да по новодонетим решењима Дирекције за процену вредности
кашггала и даље, y случају спора постоји надпежност судова. П о члану 44. Закона
о својинској трансформацији решење које доноси Дирекција y поспушсу контроле
процене вредности, ревалоризације и законитости поступка својинске трансформације коначно je y управном поступку. Против тог решења може ce покренути
управно-рачунски спор пред Вишим привредннм судом y Београду y року од 30 дана од дана достављања решења.
Протжв одлуке Вишег прнвредног суда постоје ванредни правнп лекови:
• захтев за ванредно преиспитивање одлуке (подносе правна и физичка
лида) и
• захтев за заш титу законитости (подноси републнчкн јавнп тужилац).
Врховни суд Србије je надлежан да одлучује по напред наведеним ванредним
правним лековима.

Мира Прокоиијевић,
Министарство за власничку трансформацију

Процена вредности капитала предузећа y Србији
Увод
Процена ce y економској теорији третпра често, различитим поводима и за
различпте намене. Увек je то y неком смислу валоризација одређених процеса,
операција или стања. Процена je основа и смисао свих трансакција без обзира да
јш ce формално шш неформално, директно ијш индиректно исказала ијш не.
Кључни аспекти процене су: циљ, намене, средства (методе) и поступак којима ce
проводи. Ови аспекти y највећем делу и одређују процену вредности, приступе и
врсте.

Циљ, предмет и намена процене y домаћој правној регулативи
Проценом вредности ce врши евалуадија ресурса, оцена фушсционалног бонитета и приносне моћи предузећа за различите цвљеве и намене инволвираних актера (статусне промене, промене власништва, регулисање власничких права, комплексни пословни аранжмани и операдије, оцена р а зл и ч ш т стратегија, фискалне
операције и др.).
Процена вредности капитала свих својинских и организационих облика предузећа, y нашој земљи je правно регулисана већим бројем прописа којима ce уређује
статус и својинске промене y предузећу.
Правно регулисан циљ и предмет процене je:
• утврђивање процењене вредности ствари и права које чине основни капитал;

•

утврђивањ е процењене вредности капитала предузећа као пословног
система y различитим ф азам а континуитета његовог функдионисања.
Намена (обавеза) процене вредности ствари, права и капитала предузећа регулисана je применом следећих савезних и републичких закона:
1. Закон о предузећима (“Сл. лист СРЈ“ бр. 29/96);
2. Закон о страним улагањима (“Сл. лист СРЈ“ бр. 79/94,29/96);
3. Закон о рачуноводству (“Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96);
4. Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији (“Сл. лист СФРЈ“ бр.
84/89 н “Сл. лист СРЈ“ бр. 37/93 п 28/96);
5. Закон о основама промене власнишгва друштвеног каш тала (“Сл. лист
СРЈ“ бр. 29/96);
6 . Закон о својинској трансформацији (“Сл. лист СРЈ“ бр. 32/97)

2.1. Закон о нредузећима
Законом о предузећнма je прописана обавеза процене вредности ствари и права које чине основни капитал предузећа (друштва лица и друпггва капитала) и
процене вредности капитала предузећа (друпггва капитала) y случајевима:
- оснивања предузећа,
- статусних промена.

2.2. Закон о страним улагашима
Закон о страним улагањима предвиђа да страна лида могу ради обављања делатности y СРЈ, под условима узајамности:
- Улагати средства y предузећа н друге облике органпзовања за обављање
делатности и услуга (у даљем тексту предузећа) и
- Оснивати предузећа y складу са овим Законом и друтим савезним законима
каои
- Добијати дозволу (у даљем тексту: концесија) за коришћење природног богатства, добра y општој употреби или за обављање делатности од општег интереса.
Улог страног лица може бити y девгоама, стварима, услугама, имовинским
правима, хартијама од вредносги и динарима, који ce по проппсима о девпзном пословању могу трансферисати y иностранство. Улог домаћег лпца може бнти y дпнарима, девизама, стварнма, услугама, пмовинским правнма п харгпјама од вредности. Ствари, услуге и права морају ce изразиги новчано.
•
Висина страног улога одређује ce уговором о улагању илп уговором, односно одлуком о оснивању или другнм актом y складу са савезннм законом. А ко страно лице улаже средства y друштвено предузеће оно je
дужно да уз пријаву достави и извештај овлашћеног процењивача о процени вредности улога и процени вредности друпггвеног капитала y скла-

ду са савезним законом.

2.3. Закон о рачуноводству
•

•

•

•

Законом о рачуноводству прописано je да правно лице утврђује стање
имовине, капитала н обавеза: - на дан З 1 .децембра - годишњи обрачун,
на дан ЗО.јуна - полугодишњи рачун пословне године, као и приходе, расходе и резултат пословања од почетка пословне године до дана утврђивања стања.
П равна лпца код којих настају статусне промене (подела, спајање или
припајање), промена облика организовањ а или продаја правног лица,
састављају годишњи рачун на дан утврђсн y одлуци о промени, односно
на дан уврђен y уговору о продаји.
П равна лица, која врше власничку трансформацију, састављају годишњи рачун на дан када утврђују вредност капитала, y поступку спровођења власничке трансформације.
Годишњи рачун ce саставља и y случају престанка правног лица.

2.4. Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији
Одредбе Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидадији које ce односе
на процену вредности ствари, права и капитала предузећа примењују ce y поступ-

ку:
• принудног поравнања,
'
стечаја,
• ликвидације предузећа.

2.5. Закон о основама промене власнипггва друпггвеног капитала
•

Законом о основама промене власништва друштвеног капитала уређују
ce основе промене власништва друштвеног капитала y предузећима, задругама и другим облицима организовањ а (предузећа), који располажу
друштвеннм капиталом.

•

Предузеће које располаже друштвеним капиталом, дужно je да утврди
вредност укупног капитала, вредност друпггвеног капитала и вредност
капитала других власника. У предузећу ce идентификује и процењује државни капитал ако je то предвиђено законом. Предузеће je дужно да
вредност капитала изрази y новим динарима и девизном еквиваленту, y
складу са методологијом и искаже y обрачунским акцијама, односно
уделима.
Вредност друштвеног капитала обавезе чини пословна актива предузећа, умањена за непокривене губитке и за вредност капитала других власнмка. Процену вредности капитала, по утврђеној методологији врши
правно или физичко лице, које je на основу закона овлашћено за обављање процене (овлашћени продењивач). Контролу процене капитала,
издавањем потврде предузећа о укупној вредности и структури капитала и контролу поступка промене власништва друштвеног капитала, врши надлежна организација - Дирекција за процену вредностп капитала

•

•

•

(Дирекција). Савезним прописом ce утврђују основе методологије за
процену вредности капитала и за ревалоризацију џроцењене вредности
капитала.
П редузеће спроводи промену власништва друштвеног капитала којим
располаже на основу решења Дирекдије о утврђеној укупној вредности
и структури капитала и на основу програма о промени власништва
друштвеног капитала предузећа. П рограм промене власништва друштвеног капитала предузећа садржи вредност укупног и друштвеног капптала.
П редузеће мора да изврши утврђивање вредности капитала y року до
31.12.1999. године и о томе обавести Дирекдију. Предузеће које je изврпшло процену вредности капитала и добило потврду Агенције за процену вредности капитала, до дана ступања на снагу овог Закона, није
дужно да изврши нову процену, али je дужно да изврши ревалорнзацију
капитала y складу са прописаном методологијом, са стањем на дан донош ења одлуке о издавању акдија.

2.6. Закон о својинској трансформацији
2.6.1. Предмет процене
•

Законом о својинској трансформацији одређено je да je предмет својпнске трансформације друштвени м државни капитал којим располаже
предузеће. Овај Закон не дефинише појам друштвеног п државног капитала, већ ce ослањ а на савезни Закон о основама промене власншптва
друштвеног капитала, који то чпни y одредби члана 3. Прн томе, својинска трансформација претпоставља озбиљне припреме, посебно y смислу
идентификације имовине предузећа (сређивање целокупне матерпјално-финансијске, техничке, пословне и земљишнокњижне документације). У оквиру овпх прппрема посебно je значајно инвентарисање
имовине предузећа (основних средстава, потраживања, залпха нтд.), тј.
активе предузећа и решавање имовинско-правних односа. Нужно je дакле, извршити проверу стања активе и прибавити одговарајућу документацију (извод из поседовних лнстова, уговор о куповини п продаји п др.)
y складу са републичкпм пропнсима о катастру и упису права на непокретности. К од пнвентарисања поверилаца посебно je потребно псказати потраживањ а према странпм лицпма, као и лицима y земљи и
извршити класифнкацију y групе рпзика, завнсно од реалне оцене могућности њнхове наплате. У колико ce ради о спорној имовпнп предутзећа, посебно непокретности (ако je покренут судскп поступак) та
имовина ce посебно евидентира са одговарајућим образложењем. Н акон
правоснажно окончаног спора поступа ce на Законом прописан начпн.
У складу са савезним Законом, републичкп Закон о својпнској трансформацијн ce опредељује за процену вредности капитала којп je предмет трансформације, као неопходан предуслов за својпнске промене. До

формнрањ а трж иш та акција и удела процена вредности капитала који
ce трансформиш е показује ce као нужност утврђивања вредности капитала који улази y својинску трансформацију. Н а основу тако утврђене
вредности успоставља ce реална основа за праведност својинских промена, као реална преговарачка основа за улаз додатног капитала y предузеће.
Прп проценн вредности утврђује ce вредност укупног капитала предузећа.врсдност друштвеног п државног капитала који je предмет трансформадије,
као п вредност капитала других власника (улагања физичких и правних лида на
основу одговарајућпх правних послова). Цео процењени капитал исказује ce y акцпјама шш уделима. Предмет својинске трансформације y смислу овог Закона je
само део друштвеног и државног капитала који je изражен y акцијама, док то није
случај са капиталом других власника, односно њиховим акцијама. У ствари, предузеће самостално одлучује о трансформацији друихгвеног капитала израженог y акцхгјама, док о трансформацији државног капитала израженог y акцијама оно може
одлучити уз сагласност Владе Републике Србије (члан 10. став. 7.), будући да je реч
о капиталу којн има идентификованог власника. Исто важж за капитал других власннка, ако предузеће при процени установи да постоји такав кашггал с тим да само
предузећње не може одлучити, без сагласности власнпка тог капитала, да уговорни однос претвори y власнички однос.
2.6.2. Н ачин исказивања проценом ут врћене вредности
Предузеће које донесе одлуку да уђе y својинске промене на основу извршене
процене вредности кагштала цео процењени капитал исказује y акцијама или уделима, без обзира да ли ће све акције или удели моделима својинских промена предвиђенжм Законом пронаћи одмах титулара. Штавише, предузеће које располаже
друпггвеним и државнпм капиталом обавезно je да на основу извршене процене
пскаже цео свој капитал y акцијама илн уделима, без обзира кад ће донети одлуку
да уђе y процес својинских промена.
Вредност процењеног капитала предузећа изражава ce истовремено и y новим
динарима и y девизном еквиваленту, како би ce ова вредност изразила y чврстим
параметрима. Закон ce не опредељује изрвгчито око питања y којој страној валути
треба да буде изражена ова вредност, док Закон о предузећима обавезни новчани
улог за оснквање друпггва капитала изражава y USD доларима.
2.6.3. М етоде и поступак процене и ут врђивања вредности капит ала предузећа
2.6.3.1. М етоде процене
Поступак процене вредносги капитала предузећа садржан je најчешће y различитим методологијама за процену вредности капитала y оквиру три основна методолошка концепта (приносни, тржишни и остали - комбиновани) и више различитих приступа и метода.

Законом о својинској трансформацији и Уредбом о начину утврђивања вредности капитала изабрани су следећи приступи и методи процене вредности капитала предузећа:
Приносни, према коме je вредност предузећа једнака садашњој вредности његових будућих резултата. У оквиру овог концепта постоје два приступа: кагштализовање остварених резултата и дисконтовање будућих резултата. Први приступ
обухвата следеће методе: капиталнзовање добити и капиталнзовање нето новчаног тока. Други приступ обухвата методе: дискодговани нето новчани тпк и дисконтована будућа добит.
Трошковни. према коме ce вредност предузећа процењује на основу трошкова замене основних и обртних средстава. Процењивач има на располагању два метода: метод нето имовше и метод ликвидадионе врдности. П рви метод ce заснива
на претпоставци о наставку рада предузећа y неограниченом будућем периоду, a
други претпоставља престанак рада предузећа, односно његову ликвидацпју.
Приликом конципирања новнх законских решења о својинској трансформацији, оцењено je да би, y делу који ce односи на процену вредности капитала, требало прописатн стриктне методе процене. То je и учињено, с обзиром на неопходност што већег степена унифицирања поступка, јер ce ради о очеквваном, врло велнком броју процена и потреби да ce оне верпфикују од стране државних органа.
Уколико би било остављено процењнвачима да caNoi врше избор метода, од метода процене y знатној мери завпсе и њени резултати. Због тога je прописано да ce
процена врши применом ДНТ (дисконтовање новчаних токова) прпносног метода, као основног метода, што значи да je усвојен пркносни приступ, и применом
метода нето имовине, као корективног метода, што значи да je узет y обзпр и
трошковни приступ. Посебно je поменут и метод ликвндационе вредности, који
служи као репер за доношење закључка, односно коначног мишљења о вредности
заснованог на прнменп приносног метода и метода нето имовпне. Овакав избор,
учињен већ y Закону, y основи je исправан, јер ce односп на иначе најчешће примењивану комбинацију метода и y међународним оквирима.
Блпжа правила о методама процене, њиховом посебном или упоредном коришћењу утврђена су подзаконским актима:
• Уредбом о начину утврђивања вредости капитала (“Сл. гласник РС“ бр.
32/97);
• Упутством о начину примене метода за процену вредности капнтала п
начину исказивања процене вредностп (“Сл. гласн лкР С “, бр. 51/97).
2.6.3.2. Поступак утврђивања вредности капитала предузећа
Поступак утврђнвања вредности кашггала нредузећа одвија ce y следећнм корацима:
- Доношење одлуке о датуму на који ce вриш процена
- (утврђивање датума процене на који ce саставља годишњи обрачун y складу
са Законом о рачуноводству);
- П рш рем а за процену (у смислу образложења из тачке 2.6.1.);

- Поступање y примени метода процењивања;
- Комплетирање извештаја о проценп;
- Контрола п верпфикацпја процене (из тачке 2.6.3.3.).
2.6.З.2.1. Поступање y примени метода продењивања
Поступање овлашћених процењнвача, односно самих предузећа y примени
метода процсњивања прописанпх Законом о својинској трансформацији и Уредбом о начпну утврђивања вредности капнтала обухвата следеће фазе:
1) Прппрема за процену (примену метода);
2 ) Процена применом проппсаних метода;
(1)
метода дисковтовања новчаннх тропжова (ДНТ);
(2)
метода нето имовине (НИ);
(3)
метода лпквпдацпоне вредности (JIB);
3) Провера резултата добијенвх прсцењивањем;
4) Утврђивање и исказивање коначног резултата процене.
Опредељујући ce око метода процене вредности капитала Закон даје примат
тзв. приносној методи, као методи која има примат y упоредној правној пракси
процене вредности предузећа. Као корективни метод за процену вредносгм предузећа по решењу Законом користиће ce тзв. метод нето имовнне (вредност супстанце), којим ce може кориговати утврђена вредност капитала по приносној методи, како би ce процена вредности учинила објективнијом посебно код предузећа
која имају малу приносну моћ, a y својој активи имају велике непокретаости. Метода ликвидационс врсдности има контролни карактср. Процсном утарђсна врсдност капитала предузећа не може бити мања од вредности добијене применом
ликвидационе методе процене.
Поступавве y примени метода процењивања и кo^шлeтиpaњy извепггаја о процени (садржај, прилози, и изјаве) реп,'лисани су Упутством о начину примене методе за процену вредности капитала и начину исказивања процењене вредности
кашггала (“Сл. гласник P C ’, бр. 51/97).
2.6.4.Учесници y процени и конт роли процене
Учесници y процени и контроли процене вредности капитала предузећа, y
складу са овим Законом, су:
1) Предузећа (пршрема и /или реализација процене);
2) Овлашћени продењивач (реализација процене);
3) Дирекција за лроцену вредности капитала (контрола и вернфикадија процене).
2.6.4.1. Поред овлашћених процењивача за процену вредности капитала предузеће које ce трансформжпе, Закон за ову процену овлашћује и само предузеће
које врпш својинску трансформацију. Основни услов који предузеће мора испуњавати да би самостално обавнло процену за сопствене потребе je одговарајуће
стручно знање y обављању веома сложених, разнородних и одговорних послова
процене.

2.6.42. У складу са Уредбом о ближим условима које мора испуњавати овлашћени процењивач (“Сл. гласник Р С ‘ бр. 43/97), министар за економску и власничку трансформацију издаје решења за процену, која ce објављују y “Службеном
гласнику Републике Србије“. Н а листи овлашћених проценитеља до сада ce нашло
око 200 предузећа и предузетника регистрованих за обављање консултантских
услуга, који испуњавају ближе услове за процену малих, средњих илм великих предузећа.
2.6.4.3.
Контролу и верификацију продене вредности и структуре капитала врши Дирекција за процену вредности капитала (која je правни следбеник Агенције
за процену вредности капитала) y саставу Министарства за економску и власничку
трансформадију. Ова Дирекција врпш контролу и верфикацију:
- Процене вредности каттитала y складу са овим Законом и подзаконским актима;
- Кош ролу структуре капитала (како кашггала који ce трансформише тако и
кашггала других власника, односно државе), као п контролу начина његовог исказивања y акцијама, односно уделима;
- Контролу и верификацију поновне процене или ревалоризадије процењене
вредности капитала;
- Контролу процене вредности капптала учеснпка статуснпх промена, ако je
један од учесника предузеће са друиггвешш шш државним капиталом.
Дирекција y року од 60 дана од дана прпјема процене од предузећа, доноси решење којжм ce утврђује да ли су вредност и струхтура капитала утврђени y складу
са овим Законом.
Контролом и верификацијом:
- Прве процене (за друштвена п јавна предузећа и друштва кашггала y друштвеној илн државној својини),
- Поновне процене (за друштва капптала y мешовптој својхши),
- Ревалоризације процењене вредности капвтала (за друтптва капитала y мешовитој својпни)
y наредном периоду (до 31.12.1999. годнне) биће обухваћено око 7.500 предузећа са друпггвеним и државним капвталом, од чега:
- око 4.000 друштвенпх предузећа п друштава кашггала y друштвеној својпнп,
- преко 500 јавних предузећа,
- п око 3.000 друпггава капптала y мешовитој својпнп.
До половнне 1999. годпне поступком контроле п верпфпкацпје процене вредности капитала обухваћено je око 1.500 предузећа, што представља само 20%
укупног броја предузећа y Србијп која подлежу законској обавезп утврђивања
вредностп капитала.

Мр Нашаша Делић,
Правни факулетет, Београд

Закључење штетног уговора - кривичноправни аспект
I
Актуелна реформа привредних односа, као једног од најзначајнијих сегмената
друнггвених односа уопште, која ce, између осталог, манифестује y ослобађању
тржипгга и његових законитости, плурализму својинских односа и приватизацији,
нужно за собом повлачи промене п прилагођавање y областж позитивног кривичног законодавства.1)
Међугим, треба напоменути да кривичноправна интервенција y привреди која
тежи либерализацији представља врло сложен задатак. Наиме, са једне стране,
неопходно je да кривично право перманентно прати феноменологију негативних
појава y привреди и y складу са тим инкриминише одређене штетне активности.
Са друте стране пак, систем предвиђених кривичних дела треба да буде такав да
не спутава функционисање и ефикасност привредног система. Сходно томе, привредна кривична дела, којима ce нначе y југословенској кривичноправној теорији
1.

„Уосталом, читава историја кривичвог права указује да ce сшо y свом развоју често траесформисало управо y настојању да буде што ефикасније и савременије, борба против криминалиетета прилагођавала ce његовом стању (обиму, структури и узроцима), али су
измене y кривичном законодавству биле условљене и општим економским, културним и
политичким развојем друштва.,, Цит. према: ЈБ.Лазаревић: Место и значај кривичног
законодавства y сузбијању криминалитета, Материјали за саветовање „Реалне
могућности кривичног законодавства y сузбијању криминалитета,, Београд, 1997. год.,
стр. 13.

одувек посвећивала изузетна пажња,2) y контексту текуће реформе материјалног
кривичног права, посебно добијају на значају.3)

П
Кривично дело Закључење штетног уговора прописано je y члану 140. Кривичног закона Србије y глави XV која носи назив, Дривична дела против привреДе„4)
Иако ову групу чине по својој природи врло различита крнвична дела y теорпји je утлавном прихваћено схватање према коме je њихов заједнички запгпггни
објекат постојећи привредни систем, с обзиром на то да je y крајњој линнји свако
крпвично дело из ове групе, посредно или непосредно управљено против прнвредннх односа y целини.5-*
Ваља напоменути међутим, да концепција привреднжх кривичних дела каква
je усвојена код нас y компаративном праву скоро да није позната. Наиме, y већинн
странпх законодавстава привредна крнвична дела нису посебно издвојена y оквиру систематике кривичних законпка већ су углавном прописана y споредном кривичвом законодавству. У кривичним законнцима ce, наиме налази само мањи број
ових ивкриминација и то по правилу, y оквиру других група кривичних дела. Разлог томе су честе измене инкриминација које су узроковане интензивном динамиком привреднш; односа. Отуда je далеко рационалније н једноставније вршпти измене y споредном законодавсгву. Има надаље, и земаља, као на пример Холандпја,
2.

3.

С.Пихлер: Прилог дефинисању појма привредни криминалитет, ЈРККП, 1979/1., стр.42-63;
П.Кобе: Кривична дела против привреде, ЈРККП, 1975/4., стр. 585-611; Д.Давидовић:
Савремени проблеми криминалитета и других друштвено негативних појава y привреди и
заштита од њих, ЈРККП, 1982/4, стр. 393-417; М.Симовић: Привредни криминалитет и
друштвена самозаштита, стаае и проблеми, ЈПРККП, 1988/4, стр.93-111; В.Драгојловић:
Привредви криминал y условима друштвеео-економске кризе, Материјали за саветоваље
„Актуелна питања кривичног и кривично процесног права y периоду друштвено-економске кризе,, Копаоник, 1988. год., стр. 35-55; М.Аћимовић: Либерализација привреде и кривично законодавство, Сепарат из зборника радова Правног факултета y Нишу, 1990. год.;
Р.Станиша: Критички осврт на концепцију кривичних дела против привреде y кривичним
законима СРЈ и PC, Материјали за саветовање ,Дугословенско кривично законодавство и
његово усаглашавање са Уставом СРЈ„ Београд, 1993. год., стр. 49-67; Ј.Ћзгрић: Промене y
својинско-економским односима и крнвична дела против привреде, Материјали за
саветовање „Кривично законодавство и правна држава,, Београд, 1994. год., стр.56-81;
З.Стојановић: Кривична дела y вези са привредним и финансијским пословањем, Материјали за саветовање .А ктуелеа питања текуће реформе југословенског кривичног законодавства,, Београд, 1998. год., стр. 69-81.
„Улога кривичног права y привреди je само допунског карактера .. Проблеми y привреди,
као што je више пута истицано, не решавају ce кривичним правом .. Можда и више него y
другим областима, супсидијарни карактер кривичног права je овде изражен.,, Цит. према:
З.Стојаоовић: Кривична дела y вези са привредним и финансијским пословањем, Материјали за саветовање „ А к т у е л н а питања текуће реформе југословенског кривичног законодавства,, Београд, 1998. год, стр. 74.

y којима ce због специфичности ове материје кривичног права доносе посебни
прнвреднп кривпчни закони.
Сасвим je разумљиво, стога пгго су по питању оправданости издвајања привреднпх крпвнчних дела y посебној глави закона/закошгка y нашој теорији присутна, можемо слободно рећи, супроставл>ена мишљ>ења. Тако, по једном схватању
које афирмише постојећу систематику привредних крнвичних дела „У савременом кривпчном законодавству прпвредна кривична дела добијају све већи значај,
број ових инкрпминација ce повећава, a y систематици кривичних законика оне ce
све нзраженпје дпферндпрају y оквпр)’ посебннх спстематскпх целпна,,. ^ По другом схватању пак, веома су ретка она кривична законодавства која садрже главу
крпвпчнпх дела која y свом назнву имају било шта из области привреде, a поготово не главу кривичних дела протпв привреде уопште. Наиме, према наведеном
схватању оваква законодавна решења сусрећемо само код бивших социјалистичтшх земгаља и последпца су специфичнпх друштвено-економских и привредних односа који су ce y њима развијали.4567'
Надшве, y теорији ce често наводи да кривично дело Закључење цггетног уговора спада y тзв. птттттта привредна крпвична дела то јесте, она која нису везана за
одређену грану привреде већ ce могу врпшти y свим областима привредног пословања .8'1
Као пгго ce вцди, основ за ^Ђзтрашњу класификадију кривичних дела против
прнвреде представља област привредних односа y којима ce кривична дела врше.
Наведена теоријска систематика кривичних дела против прнвреде послужила je и
као основ за њихово груписање y Нацрту Кривичног законика СРЈ чија je израда y
завршној фази.
Тако су y Нацрту привредна кривична дела из садашњег кривичног законодавства, новоуведена кривична дела и поједина кривична дела из посебних закона,
систематизована према уже одређеним областима на које ce односе, y оквиру четири самосталне главе: кривична дела против финансија, кривична дела против
привредног пословања, крпвична дела протнв производње и трговпне и кривична
дела против пољопривреде.9^
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Устав СРЈ из 1992. године задржава подељену законодавну надлежност y области кривичног права па материја привредних кривичних дела остаје подељена између савезног и
републичких кривичних закона. У Кривичном закону СРЈ привредна кривична дела ce
налазе y глави која носи назив „Кривична дела против привреде и јединственог југословенског трежишта,,.
Љ.Лазаревић: Кривично право Југославије, посебни део, Београд, 1995. год., стр. 544.
Коментар кривичног закона Републике Србије, група аутора, редактор Љ.Лазаревић,
Београд, 1995. год., стр. 501.
Оп. цит.: З.Стојановић: Кривична дела y вези са привредним.. .стр. 70.
Оп. цит.: Љ.Лазаревић: Кривично право Југославије . . . стр. 544. , Коментар Кривичног
закона Србије... стр. 506.
Види више о томе: М. Ђорђевић: Основне карактеристике Посебног дела Нацрта Кривичног законика СРЈ, Материјали за саветовање „ААктуелна питања текуће реформе
југословенског кривичног законодавства", Београд, 1998. год. стр. 14-15.

Уопштено говорећи, ако ce постави питање адекватности решења понуђеног
y Нацрту, сложијш бисмо ce са мишљењем да „У погледу систематике, стога, треба констатовати да она предложена y Надрту није ншпта више или мање прихватљива од до сада познатих, те стога треба остати при њој. Штавише, треба јој дати
извесну предност јер полази од оних схватања да привредно кривично дело није јединствен појам, да je потребно извришти одређену дифернцијацију, односно да
треба разликовати више сродних група кривичних дела y овој области .,,10^1

Ш
Одредбом члана 140. К З Србије je предвиђено да основни облик крнвичног
дела Закључење штетног уговора постоји уколико представник илж заступник
предузећа или друге организације која врпш привредну делатност закључи уговор
за који зна да je штетан или закључи уговор противно овлашћењу и тиме нанесе
штету предузећу шш другој организадији.
РА ДЊ А извршења овог кривичног дела je закључење пггетног уговора и y
складу са законскжм описом дела, може ce остварити y два вида: као закључење
пггетног уговора и као закључење уговора противно овлашћењу.
П о својој природж радња извршења кривичног дела Закључење штетаог уговора обухвата предузимање одређеннх активности које представљају закључење
уговора. У пракси ce ту углавном ради о предузимању одређених чињења y циљу
постизања сагласности воља о битним састојцима ушвора. Наиме, воља ce редовно изражава активним понашањем, предузимањем аката којпма ce према критеријуму уобичајеног тока збивања воља испољава. При томе ce y активном понашању могу разликовати два начнна пзражавања воље, изрично и прећутно.
Изрично би било изражавање ваље речима, одређеним знацима, гестовнма или
предузимањем неке друге радње која има исго значење и сврху. Прећутно изражавање воље, изјава воље конклудентним радњама, постоји када лице предузима
такве акте на основу којих ce пндиректно алн сигурно може установити постојање
одређене правно релевантне намере. Што ce тиче пасивног понашања, односно
ћутања сматра ce да ce на тај начпн воља не може изјавптп, оспм ако je y шггању
некн од дозвољеннх изузетака од овог правила илп ако су странке саме утовориле
да ће y регулисању својих будућих уговорних односа пасивно понашање једне од
њих значити пристанак на уговор. 11^)
Надаље, за постојање кривичног дела потребно je да закључени уговор буде
штетан за предузеће или другу орагнпзацнју. Прп томе, бптно je нагласити да уколико ce крпвично дело остварује y виду закључења штетног уговора, тада je y питању уговор који je по својој садржини штетан за иредузеће илн другу организацију. Иако y закону то није посебно наглашено, сматрамо да и y случају када ce
10.
11.

Оп.цит.: З.Стојановић: Кривична дела y вези са привредш м.. . стр. 75.
Види више о томе: С.Перовић: Облигационо право, Београд, 1986. год., стр. 258-263.

кривично дело остварује y виду закључења уговора противно овлашћењу, закључени уговор такође треба да буде штетан за предузеће или другу орагнизацију.
Међугим, y том случају штетност уговора није опредељена његовом садржином
већ чвњенпцом да je закључен протнвно овлашћењу. Сходно томе, могли бисмо,
условно речено извршити разликовање две врсте пггености закљученог уговора
код овог крпвпчног дела.
Прво, када ce кривично дело вршм закључењем штетног уговора имамо „унутрашњу, садржинску штетност,, уговора за предузеће или др)ту организацију. Напме, пггета коју трпп предузеће нли друга организадија je последица неповољних
одредаба које чине садржину закљученог утовора.
Друго пак, када je y питању вршење кривичног дела закључењем уговора
протпвно овлашћењу, садржина уговора није релевантна за постојање кривичног
дела јер je штетност овог уговора последица формалног недостатка који ce огледа
y томе што je уговор закључен противно овлашћењу.
Отуда ради јаснијег диференцирања, пггетност закљученог уговора која ce
јавља када je крпвпчно дело извршено закључењем штетног уговора можемо
условно означитп као „унуграшњу, садржинску,,, док би je y случају када je кривнчно дело пзвршено закључењем утовора противно овлашћењу могли означити
као ,спољну, формалну,, пггетеност уговора.
Надаље, пако ce y кривичноправној литератури углавном наглашава да je за
постојање овог кривпчног дела потребно да je утовор штетан y тренутку његовог
закљз^ења,12-*треба ce ппак, по нашем мпшљењу, сложитп са онпм ауторима који
посебно истичу да су за постојање овог кривичног дела од значаја како моменат
закљЈ^ења уговора так.о и моменат његовог извршења.1314)
Наиме, неспорно je да би y случају закључења штетног уговора требало да говор буде штетан y тренутку његовог закључења. То je јасно с обзиром да je законом предвиђено да изврпшлац кривичног дела, лице које уговор закљЈ^чује зна да
je тај уговор штетан. Међутим, иако y судској пракси наилазДмо и на другачије
ставове нпр. одлука Врховног суда Војводина Кж 1009/73, y којој ce наводи да ce
пгтешост утовора цени y време закључивања уговора, али ce при томе не тражи
да конкретна пггета и наступи, већ само да je овлашћено лмце знало да je уговор
штетан,14) сматрамо да je за постојање свршеног кривичног дела неопходно je да
je уговор штетан и y тренутку његовог извршења. Отуда, не би постојало свршено
кривично дело уколико би y тренужу закључења уговор био штетан, a касније, y
време његовог извршења, услед наступања одређених околности, рецимо, не би
12.

М.Радовановић/М.Дјорђевић: Кривично право, посебни део, Београд, 1977. год., стр. 201.,
Ф.Бачић/З.Шепаровић: Кривично право, посебни дио, Загреб, 1992. год., стр. 240., Оп.
цит.: Коментар Кривичног закона Србије .. .стр. 528.
13. Оп. цит.: Љ.Лазаревић: Кривично право Југославије . . .стр. 588., Ј.Таховић: Кривично
право, посебни део, Београд, 1953. год., стр. 289.
14. Цит. према: С.Соколовић: Кривични закон БиХ, са прегледом судске праксе, Сарајево,
1988. год., стр. 104.

био штетан шга би евешуално постао и користан за предузеће или другу организацију. Разлог томе je очигледан, јер y том случају не би дошло до наступања последице кривичног дела која ce, како je y закону наведено, састоји y наношењу
пггете предузећу или другој орагаизацији.
Исто тако, уколико ce кривично дело остварује закључењем уговора противно овлашћењу потребно je да лице које закључује тај уговор y тренутку његовог
закључења није за то овлашћено. Н а пример, могућа je следећа ситуација. Извршни дпректор неког предузећа закључи уговор о куповини инвестиционе опреме иако je за то искључиво овлашћен генерални директор. При томе je садржмна закљученог уговора била повољна за предузеће или другу организацију y чије име и за
чији рачун je уговор био закључен. Међутим, из разлога што je угврђено да je уговор попшсан противно овлашћењу не дође до испоруке инвестиционе опреме
услед чега то предузеће или друга организације претрпи штету. С обзиром на речено, јасно je да y овом случају имамо свршено крнвично дело.
Али, могућа je и следећа ситуација. У тренутку закључења уговора о куповини
инвестиционе опреме извршни директор није имао овлашћење за његово закључење, међутим због његове повољне садржжне уговор накнадно бива ратификован од стране овлашћеног органа. Другим речнма, иако je уговор закључен противно овлашћењу, предузећу шш друтој организацији пггета није нанета. Према
томе, јасно je да због одсуства забрањене последице y том случају свршеног кривичног дела нема.
Као што je претходно и наведено, ПОСЛЕДИДА кривичног дела Закључење
штетног уговора je наношење штете за предузеће илж другу организацију. Укратко, за постојање свршеног кривичног дела потребно je да je између закљученог
уговора н наступања пггете остварен узрочнопоследични однос.13-1
По питање прпроде Штете која je релевантна за постојање овог кривичног дела y кривичноправној теорији и судској пракси постоји усаглашено схватање да ce
ш теш е последжце могу састојати y непосредној имовинској пггете, изубљеној добити, долажењу y неравноправан положај према пословном иартнеру, губљ>ењу
пословног угледа, односно да настала пггета не мора да буде искључиво имовинског карактера.1516) Другим речима, „ штета може бити днректно пмовпнска, a може ce радити и о некој другој штети која посредно има негатнвне учннке на пословање привредне организације,,.17^ У том смислу je и став седнице Кривичног оде15.

Д.Атанацковић међутим, сматра да y овом случају нанета штета не представља последицу
кривичног дела, већ je y питаау објективни услов инкриминације који je одређен као даследица кривичног дела. При томе, како истиче аутор, објективни услов инкришшације
стоји ван бића кривичног дела, али материјално утиче на његово постојаље јер му својим
присуством даје интензитет друштвене опасности који je потребан да би ce оно по закону
сматрало кривичним делом. Види више о томе: Д.Атанацковић: Објективни услови
инкриминације y југословенском кривичвом законодавству, Сепарат зборника Правног
факултета y Мостару, 1980/81. год., стр.43-49.
16. Оп. цит.: М.Радовановић/М.Дјорђевић: Кривично право . . стр.201. и Коменатр Кривичног закона Србије. . .стр. 529.

љења Врховног суда Србије од 30.5.1968. године y коме ce каже да израз „штета,,
код овог кривичног дела обухвата не само фактичко смањење постојеће имовине
(damnum emeigens) већ и измаклу добит (lucrum cessans).1718*Сходно томе, „да ли je
уговор штетан ијш не, дени ce по постојећим правилима и прописима о пословању
предузећа, a увек треба да буде предмет техничког веиггачења,,.19)
У складу са напред наведеним, сматрамо да je очигледно да стојимо на становишту по коме je за постојање свршеног кривичног дела Закључење штетног уговора y сваком случају, било да ce дело остварује закључењем штетног уговора, било закључењем уговора противно овлашћењу, неопходно да из закљученог уговора произилазн штета за предузеће нли другу организадију. Нанме, ако псфемо
од опште познате чињенице да без последице нема кривичног дела не можемо, a
да ce не пзненадимо пгго су како y пракси, тако и y теорији присутаа и схватања да
за постојање кривичног дела Закључење штетног уговора није y сваком случају
неопходно наступање штете за предузеће или другу организацију 20)
Отуда. наглашавамо још једном да „по нашем мишљењу када je y нитању овај
пропис, било да ce полази од логичког, било да ce полази од граматичког тумачења његовог правног смисла, нема дела без проузроковања штете,,.21)
Надаље, узевпш y обзир да je према оппггам правилима кривичног права, с обзиром на висину запрећене казне, кажњив и покушај овог кривичног дела митпљења смо да није на одмет уколико ce овом шггању посвети неигго већа пажња.
Као што je познато y складу са чланом 26. ЗО О уговор ce сматра закљученим
када су ce уговорне стране сагласиле о његовим бишим састојцима. Такође, y
складу са чланом 67. 3 0 0 закључење утовора не подлеже никаквој форми осим
ако je законом другачије одређено. Према томе, прилшсом закључења уговора
своју вољу странке могу да испол^е на било који дозвољени начин, односно писмено, усмено и свим другим поступцима којима непосредно или посредно манифестује воља за закључење уговора. Међутим, ако погледамо какво je стање ствари
по том питању y пракси, посебно када ce ради о уговорима које y име и за рачун
дредузећа шш других организација закључују њихови представници или заступници, уочљиво je да су y питању углавном формални, писмени уговори. Разлог томе
17. Оп. цит.: Ф.Бачић/З.Шепаровић: Кривично право .. .стр. 240.
18. Цит. према: М.Петровић/И.Симић: Кривични закон Србије, практична примена, Београд,
1991. год., стр. 183.
За разлику од наведеног тумачења појма штете, уколико je y питаау кривично дело y
чијем je законском опису штета одређена y новчаном износу, као на пример код кривичног дела Несавестан рад y привредном пословању који je предвиђен y члану 136. КЗ
Србије, тада ce, према усвојеном схватању, као штета узима само штета y правом смислу, a
не и измакла добит. Наведени став je заступљен и y пресуди Окружног суда y Бјеловару
Кж 820/66-64. Оп. цит.: Коментар Кривичеог закона Србије .. стр. 511.
19. Оп. цит.: Ј.Таховић: Кривично право. . .стр. 289.
20. Упореди З.Нарић: Кривично дело закључење штетног уговора y кривичном законодавству СФРЈ, Магистарски рад, Београд, 1985. год., стр. 27 и 41-42.
21. Оп. цит.: М.Петовић/И.Симић: Кривични закон Србије... стр. 182.

je сигурно, између осталог, и потреба веће правне сигурности y интензивним и сложеним односима привредног пословања.
Ако пођемо од тога да ce за постојање покушаја кривичног дела тражи започињање, предузимање оне радње која je y законском бићу кривичног дела ошсана
као радња извршења, односно оне делатности која по природи ствари представља
интегрални део радње извршења и чини са њом јединство, поставља ce питање y
којим случајевима, с обзиром на бланкетну природу диспозиције, имамо покушај
кривичног дела Закључење штетаог уговора.
Уопште говорећи свршени покушај код овог кривичног дела постоји увек када je уговор закључен, сагласност воља постигнута, било да je y питању закључење
штетног уговора, било закључење уговора противно овлашћењу, наравно уколико из одређених разлога штета није наступила.
Проблем je, чини ce, ипак сложенчји када треба утврдити постојање несвршеног покушаја овог кривичног дела. У том смислу треба посебно обратжги пажњу
на значај преговора, понуде и предуговора код закључења уговора.
С обзиром да према члану 30. ЗО О преговори који прегходе закључењу уговора не обавезују, уколико би заступник или представник предузећа водио такве
преговоре који би по својој садржини били ттттетт за предузеће нли другу орагнизацију, a након којих не би уследило закључење уговора, сматрамо да покушај
кривнчног дела не би постојао.
Надаље, према члану 32. 3 0 0 понуда представља предлог за закључење уговора учињен одређеном лицу који садржи све битне састојке уговора. a којом je
понудилац везан осим ако je своју обавезу да одржи понуду искључио или то
искључење пропзилазп из околностп посла (члан 36. 3 0 0 ) . Уколпко нмамо понуду која обавезује, a њена садржина je пггетна за предузеће или другу организацију,
митттљења смо да би таква понуда која још ш је прпхваћена, (с обзиром да je y члану 39. 3 0 0 пропжсано да je понуда прихваћена кад понудилац првми изјаву понуђеног да прпхвата понуду) представљала несвршенж покушај кривичног дела. Нанме, заступник или представвнк предузећа je понудом манифестовао вољу за закључење уговора, значи предузео активност која како објекшвно, тако п формално гледано чини целину са радњом извршења, односно закључењем уговора. Међутим, уколико би дошло до опозива понуде, односно, ако je y складу чланом 36.
став 2. 3 0 0 понуђени примио опозив пре прнјема понуде пли истовремно са њом,
y том случају, мшпљења смо, да с обзиром на речено, покушај кривичног дела не
би постојао.
Најзад, уколнко заступник пли представник предузећа закључи предутовор
којим ce преузнма обавеза да ce доцвшје закључи други, главни уговор (члан 45.
ст.1. 3 0 0 ) чији су битни састојци одређени y предуговору (члан 45. ст. 3. 3 0 0 ) ,
уколико je закључени предуговор по својој садржинп штетан за предужеће илп
другу орагнизацију или уколико je закључен протпвно овлашћењу, али ш је дошло до закључење главног уговора, као ни до наступања штете, с обзиром на то да

je предуговор увек сагласност двеју или више воља,22) сматрамо да je y питању
свршени покушај кривичног дела
ИЗВРШИЈ1АЦ крнвнчног дела je лице са одређеним својством, односно
представник пли заступник предузећа или друге организације која врши привредну делатност.23'1Појам представника нлн заступника предузећа одређен je Законом о предузећима. Према овом закону предузеће заступа и представља директор
плн председнпк пословодног одбора. Статутом, илн другим интерним правилима
предузећа такође, може бити предвнђено да y одређеним правним пословима предузеће заступају и други радници. Заступник je овлашћен да y име предузећа y оквиру његове делатности, a y границама својих овлашћења, закључује уговоре и врши друге правне радње као и да заступа предузеће пред судовима п другим органима. Заступвшк надаље, има н могућност да писменим пуномоћјем овласти друго
лпце за предузимање одређених правних радњи или закључење одређенжх врста
уговора, односно појединачних правних радњи или појединачнвх уговора.
Сходно томе, услов за постојање овог кривичног дела јесте да ce лице које
предузима радњу извршења појављује y својству представника жли заступника
предузећа или друге организације, односно да je од стране предузећа за то стварно
и овлашћен. Отуда, не би постојало ово кривично дело y случају када уговор закључује лице које ce само представља да има наведено својство, јер такав уговор не
бн обавезивао предузеће шш другу организацију. Другим речима, оно пгго je неопходно за постојање кривичног дела јесге то да закључени уговор може да обавезује предузеће илп другу орагнизацију јер само y том случају за предузеће или другу ораганизацију може да наступи пггета која, као што je напред наведено, представл>а последицу овог крпвпчног дела.
Код кривичног дела Закључење штетног уговора за кривичну одговорност
учиниоца з^мишљај je једини релевантни облттк ВИНОСГИ. Према томе, „у оба
своја облика, као закључење пггетног уговора и као закључење уговора противно
овлашћењу, дело je заправо умишљајно оштећење ораганвзације од стране њеног
представника или заступника,,24-1
Иако je y теорији присутно, можемо слободно рећи неподељено мишљење да
je релевантни облик виности код овог кривичног дела умшвљај, природа законске
пнкрим инацпје je таква да овом питању треба ипак посветитит непгго већу пажњу.
У том смислу учшшћемо неколико напомена.
Као прво, уколико ce кривично дело остварује закључењем пггетног уговора
законом je изричито предвиђено да je за постојање кривичног дела неопходно да je
22. Оп. цит.: С.Перовић: Облигационо право... стр. 237.
23. У y члану 281. став 1. Нацрта Кривичног законика извршено je терминолошко
усклађивање одредбе са одговарајућим прописима тако што ce уместо „друге организације„ наводи „другог субјекта привредног дасловања,, Надаље, y глави XIV која носи
назив „Значење израза y овом законику,, y члану 138. Став. 14. прописаео je да ce под субјектом привредног пословања сматра предузеће, друго правно лице које обавља
привредну делатност и предузетник.
24. Ор. cit.: Ф. Бачић/3. Шепаровић: Кривично право... стр. 240.

пршшком његовог закључења учвнилац знао да je y питању штетан уговор за предузеће или другу организацију. По питању значења овакве одредбе треба рећи да
увек када ce y оквиру законске инкриминације захтева знање неке постојеће чињенице то значи да за извршење кривичног дела са умишљајем није довољно да y
погледу те чињенице код изврпшоца постоји само свест о могућности њеног постојања, већ je неопходна свест о њеној извесности, сигурност да чињеница као
таква постоји. Другим речима, интенција законодавца y таквим случајевима je да
ce посебно апострофира да je за постојање кривичног дела нужно да je код учиниоца y односу на релевантну чињеницу присутна свест y њеном највећем степену
извесности, a то je сигурност. Отуда, постојање свести само о томе да закључени
уговор може бити штетан за предузеће или другу организацију није довољно за
постојање овог кривичног дела.
Као друго, уколико ce кривично дело остварује закључењем уговора противно овлашћењу закон нипгга не говори о томе да ли je потребно да y тренутку његовог закључења учинклац зна да уговор закључује противно овлашћењу. Међутим, сматра ce да и y погледу те чињенице закон захтева постојање истог степена
свести о њеном постојању као и y претходном случају када je y питању садржина
уговора који ce закључује. Односно, сматра ce да y тренутку закључења уговора
учинилац треба да буде свестан, сигуран да закључује уговор противно овлашћењу.
Спорно je међутим, да ли учннилац који je закључује уговор противно овлашћењу треба да зна да je тај уговор штетан за предузеће или другу организацију. Наиме, закон о томе нипгга не каже.
По том питању y теорији наилазимо на следеће ставове. Већина аутора сматра
да ce за овај облттк крпвичног дела Закључење пггетаог уговора не тражп да je
у чинилап знао да je такав уговор лггетан за органпзацију. ~ ' У везп овог питања,
присутно je такође, и мжшљења да имајућж y виду опште правпло које пропзилази
из усвојеног принцнда субјективне одговорности према коме сви елементи бића
кривичног дела треба да буду покривенп виношћу учиниоца, требало бж узетн да
ce код закључења уговора противно овлашћењу y погледу пггетностп уговора тражи бар нехат учпнпоцал6)
И најзад, трећа наломена би била да y науци крпвичног права, као и y судској
пракси још увек, чини ce, егзистирају извесне дилеме по пнтању да лн je интенцпја
законодавца била да крпвичну одговорност учиниоца крнвпчног дела Закључење
пггетног уговора ограничи искључиво на дирекгни умишљај, или je с обзиром на
инкриминацију кривично дело могуће учинпти како са дпрекгннм тако и са евентуалним умшпљајем.252627)
25.

Оп. цит.: Коментар Кривичног закона Србије.. .стр. 528 , ЉЛазаревнћ: Кривично право...
стр. 588. И Ф. Бачић/З.Шепаровић: Кривично право . . . стр. 240.
26. Д.Атанацковић: Кривично право, посебни део, Београд, 1981. год., стр. 406.
27. Види више о томе: О.Перић: Кривично дело Закључење штетног уговора и ометање
спољнотрговинског посла из члана 217. КЗ, ЗИКСИ, 1973/2., стр. 13.

Сматрамо да све наведено, ипак, говориу прнлог томе да ce треба сложити са
оним ауторима којн сматрају да одговорност учиниоца кривичног дела Закључење штетног уговора није ограннчена само на постојање директног умишљаја. Наиме, уколико пођемо од тога да ce кривична дела код којих закон y погледу извесне околности захтева „знање,, могу изврипгги н са евентуалним умишљајем ако
ce закон y погледу осталпх ставарних обележија задовољава свешћу о могућности
њнховог постојања п да ce „знање,, код овог крнвпчног дела не односн на тачно
одређену последицу већ на последицу уопште,282930^ онда можемо, дакле, закључити
да je за кривичну одговорност учиниоца довољан и евентуални умшпљај.

V
Тежи облици кривичног дела Закључење штетногуговора постоје y следећим
случајевима:
а) када je учннилац основног облика кривичног дела примио мито
б) када je услед кривичног дела наступила штета великих размера
ПРВИ ТЕЖ И О БЛ И К кривичног дела Закључење штетног уговора постоји
када je учинилац основног облика кривичног дела прнмио мито ради закључења
уговора, било да je y питању закључење штетног уговора или закључење уговора
протпвно овлашћењу.
По свој природи овај облик кривичног дела Закључење пггетног уговора
представља законску конструкцију сложеног кривичног дела, које са састоји из
основног облика кривичног дела Закључење пггетног уговора и кривичног дела
Прнмање мита.
Прпмање мита je кривично дело из групе кривичних дела против службене
дужности (члан 254. К З СРС) С обзиром на то да ce дело примање мита може извршитн како примањем, захтевањем или прихватањем обећања мита, тако и накнадним подмићлвањем, могуће je да сви облици радње овог кривичног дела буду
остварени вези са закључењем штетног уговора.
Наше мишљење je да наведена конструкција сложеног кривичног дела нема
своје криминално политичко оправда;ве те да би je требало изоставити из законског описа кривичног дела. У свим случајевима када ce кривично дело Закључење
штетаог уговора y пракси јавља y вези са кривичном делом Примања мита требало би применптн општа правила о стнцајуЗ0^
ДРУГИ ТЕЖ И О БЈШ К кривичног дела постоји ако je „наступила пггета великих размера,,. У пракси ce износ штете који ce третира као штета великих размера одређује према релевантном ставу кривичног одељења Врховног суда Србије
и она je увек утврђена y одређеном дшарском износу.31^
28.
29.
30.

Љ.Лазаревић: Кривично право Југославије, општи део, Београд, 1996. год., стр. 265.
Ј.Таховић: Коментар Кривичног законика, Београд, 1957. год., стр. 78.
Отуда, мислимо да je y Нацрту Кривичног законика СРЈ y члану 281. који регулише кривично дело Закључење штетног уговора сасвим оправдано изостављен овај тежи облик.

По питању правне природе овог облика кривичног дела Закључење штетаог
уговора y теорији je углавном прихваћено мишљење да je y питању кривично дело
квалификовано тежом последицом.3132'1
П о својој природж кривична дела квалификована тежом последицом представљају такву конструкцију појединих кривичних дела код којих закон предвиђа
тежу казну за случај када je услед извршења дела наступила одређена тежа последица. При томе, y односу на основву' последицу тежа последица код крнвичног дела квалификованог тежом последвцом може да представља исту последицу из
основног облика кривичног дела али остварену y већим размерама или y тежем
облику, a може да представља и неку другу последицу.
С обзиром на речено, код кривичног дела Закључење штетног уговора имамо
кривично дело квалификовано тежом последицом код кога je тежа последица по
својој природи иста са последицом из основног облика крввичног дела, алж ce јавља y већим размерама. Наиме, код основног облнка кривичног дела, као што je
напред наведено, последица je наступање штете за предузеће или другу организацију,а кодкривичногделаквалификованогтежомпоследжцом тежа последица je
штета великих размера за предузеће или другу организацију.33)
Надаље, по питању одговорности за кривична дела квалификована тежом последицом треба рећи да y складу са концепцијом субјектнвне кривичне одговорности виност учиниоца треба да обухвати не само основно кривично дело већ и насталу тежу последицу. Отуда, y складу са одредбом члана 15. К З СРЈ теже последице треба да буду резултат нехата учиниоца. У истом смислу такођс, изјашњава
ce п судска пракса. Тако Врховнп суд HP Србије y својој одлуци Кж 2700 од
2.2.1953. године констатује да ће оптужени одговарати за тежу последицу само онда када ce утврди да ce тежа последица може пршшсати нехату учпниоца,,.34)
Међутим, прилнком разматрања проблема виности код кривичних дела квалификованих тежом последицом већина теоретичара наглашава да зависно од
прпроде крнвичног дела и теже последице коју закон предввфа код квалифпкованог облика кривичног дела, наступање последице y одређеним случајевима може да буде како из нехата, тако и са постојањем умишљаја код учининд. Друпш
речима, код кривичних дела квалификованпх тежом последпцом код којих умишљајно остварење последице није предвпђено као посебно крввично дело, за одговорност учинпоца за тежу последицу као релевантан облик виности може ce поја31.

32.

За разлику од решења које je прихваћено y нашем законодавству, y неким законицима,
као што су рецимо Кривични законик Хрватске и Кривични законик Словеније значење
појмова „велика имовинска корист, вредност или штета, знатна имовинска вредност,
корист или штета и корист, вредност или штета великих размера,, утврђује ce y посебној
глави Законика која носи назив „Значење израза y Законику,, преко одређеног броја
просечних личних доходака. При томе ce, y Законику Македоније још и прецизира да je
релевантан износ просечног личног дохотка y време извршења кривичног дела. Казенски
Законик Републике Словеније, ЉубЈБана 1995. год., стр. 150., Кривичен Законик, Скопје,
1996. год., стр. 126.
Оп. цит.: Љ.Лазаревић: Кривично право .. .стр.

витп не само нехат већ и умишљај.33435) Наведено схватање je исто тако, присутно и y
судској пракси. Примера ради, Врховни војни суд y пресуди IIК бр. 392/69 y погледу кривичног дела Напад на војно лнце y вршењу службене дужности из члана 206.
став 3. заузпма становиптге да тешка телесна повреда код овог кривичног дела
квалификованог тежом последицом може да буде нанета и са умишљајем.36378)
Отуда, Љ Лазаревић сматра да ce тежа последица код кривичног дела Закључење штетног уговора може пршшсати нли умшпљају пли нехату учиниоца.Ј7)
Интересавтно je мсђутим, напоменути да y теорији има и другачијих приступа
овомпроблему. Тако ДАтанацковић приликом разматрања питања виности код
кривичких дела квалификованих тежом последпцом уопште, долази до закључка
да претходно наведено схватање не одговара 'смислу и духу одредбе члана 15. К З
СРЈ y којој ce изричиго наглашава да тежа казна за тежу последицу може бити
изречена ако je учинилац y односу на ту последицу поступао из нехата. Стога, аутор y својим даљим разматрањима долази до закључка да код кривичних дела квалнфикованвх тежом последицом код којих тежа последица по својој природи не
представља посебно кривично дело умжпљај може бити релевантни облик виности једнно уколико ce наступеле теже последнце не третирају као теже последице
y контексту конструкције кривичног дела квалификованог тежмм последицама,
него као квалификаторне околности које закон уграђује y биће квалификованог
облика крпвпчног делаб^
33.

34.
35.

36.
37.
38.

Још je Т.Живановић разматрајући проблем кривичих дела са тежом последицом
установио да ce међу овим кривичним делима могу посебео издвојити она код којих
проузроковање теже последиде не представља само по себи друго, посебно кривично
дело. Да би их дифернцирао од осталих кривичних дела са тежом последицом
Т.Живановић их назива „кривична дела са тежом последицом y ширем смислу,,. Оно што
по Живановићу одликује ова кривична дела je то да je тежа последица по својој природи
увек једнородна са основном последицом и од ње ce разликује само по интензитету. Следећи ово гледиште Д.Атанацковић прихвата наведено разликовање кривичних дела квалификованих тежом полседидом на она код којих тежа последица представља неко
посебно кривично дело и она код којих то није случај, истичући при томе да y првом
случају проузроковање теже последице практично значи извршење новог кривичног дела
које je y стицају са основним делом. Смисао и суштина овакве законске конструкције
кривичног дела квалификоваеог тежом последицом отуда, лежи превасходно y томе, да ce
кроз законско одмеравање казне избегне примена правила о одмеравању казне за стицај
кривичних дела. У другом случају пак, како наводи аутор, оствареље теже последице не
представља неко посебно кривично дело које би ce могло јавити y стицају са основним
делом. Види више о томе: оп. цит.: Д.Атанацковић: Објективни услови инкриминације. . .
стр.25-26.
Цит. према.: Б.Златарић: Кривични законик y практичној примени, општи део, Загреб,
1956. год., стр. 47.
Оп. цит.: Љ.Лазаревић: Кривично право Југославије, општи део, . . стр. 273-275. И Коменатар Кривичног закона СР Југославије, група аутора, редактор ЉЛазаревић, Београд,
1995. год., стр. 95.
Оп. цит.: Коментар Кривичног закона СРЈ . . .стр. 95.
Оп. цит.: ЉЛазаревић: Кривично право Југославије, посебни део .. .стр. 589.
Оп. цит.: Д.Атанацковић: Објективни услови инкриминације .. .стр. 26.

VI
За основни облик кривичног дела Закључење пггетног уговора прописана je
казна затвора y трајању од шест месеци до пет година (став 1.). За теже облике
овог кривичног дела такође je прописана казна затвора и то y најкраћем трајању
од једне године (став 2.).
Што ce тиче предвиђених казни за ово кривично дело треба имати на уму најпре, да y данашњој, као и ранијој, пракси југословенских судова генерално посматрано преовлађује релативно блага кримжнална политика.39'* Ова констатација,
може ce рећи, посебно важи и за групу кривичних дела против привреде. Уоштено
говорећи, имамо такву ситуацију да ce пронисују строге, a изричу благе казне.
Отуда, можмо ce запитати да ли су постојали оправдани разлози да ce y Нацрту Кривичног законика код основног облика кривичног дела Закључење штетног
уговора смањењем посебног минимума на три меседа повећа распон прописане
казне, a за тежн облшс да ce предвиди казна затвора од две до десет година, што
иначе представља максималну прописану казну y групи кривичних дела против
прнвредног пословања.40'1Таквим решењима ce без сумње, не иде y правцу пзградње примењивог, друштвено рационалног и правичног крпвичноправног система.
Отуда, треба имати y виду да ,Дроблем je управо y томе да ce између ова два
аспекта, нормативног и аплнкатпвног успостави једна нормална и рацнонална еквиваленција, да и на једној и на другој страни постоји један осећај реалности о
стварннм друпггвеним потребама и криминално-политичким захтевима y одређивању мера кривичноправне принуде п њпховој прпмени y пракси,,.4142)

УП
Кривично дело Закључење штетаог уговора je y југословенском законодавству први пут пропжсано одредбом члана 217. Кривичног законика из 1951. године.42) Наиме, y том Законнку су по први пут код нас крпвпчна дела против привре39.

Види више о томе: Н-Мрвић-Петровић/Ђ.Ђорђевић: Моћ и немоћ казне, Београд, 1998.
год., стр. 84-86.
40. Види више о томе: М.Томановић: Казнени оквири по Нацрту кривичог законика СРЈ,
Материјали за саветовање ,Актуелна питања текуће реформе југословенског кривичног
законодавства,, Београд, 1998. год., стр. 44.
41. Цит. према: ЈБЛазаревић: Место и значај кривичног законодавства y сузбијању криминалитета, Материјали за саветовање „Реалне могућности кривичног законодавства y
сузбијању кришшалитета,, Београд, 1997. год., стр. 14.
42.
Члан 217. (став 1.) Ko као заступник државног, задржног или другог друштвеног
предузећа закључи уговор за који зна да je штетан за предузеће, казннће ce затвором до
две године. (став 2.) Ko дело из става 1. овог члана учини y намери да себи или другом
прибави имовинску корист казниће ce затвором најмање три месеца или строгим затвором
до осам година.

де систематизована y посебну главу под називом „Кривична дела против народне
привреде,,.43)
Проппсивање кривичног дела Закључење штетног уговора било je објективно условљено тадашњим друпггвено економским односнма заснованим на друштвеној својини и планској привреди. Током даљег развоја југословенског кривичног законодавства ннтенција законодавца je била да нзменама н допунама овог
кривичног дела субјектима привредног пословања који раде и послују са средствима y друштвеној својини обезбеди адекватну зашгиту од одређених пггетних актнвности везаних за управљање, располагање и коришћење друштвених средстава. Међутим, узевпш y обзир природу измена и допуна овог кривичног дела из
1959. годпне,44) 1962. годпне45) као п пнкрпминације која су унете y републпчке и
покрајинске кривичне законе након доношења Устава 1974. године и увођења подељене законодавне надлежностп y области материјалног кривнчног права,46) можемо да уочимо да законодавац није имао јасну представу о томе y ком правпу уз
уважавање актуелних друштвено-политичких и економских промена треба развијати ову инкримшадиј)7.
С обзпром на то да су савремени друпггвено-економски односи y битној мери
измењени y односу на оне који су били актуелни y време прописивања кривичног
43.

„Кривични законик из 1951. године значио je, с обзиром на време y коме je донет, значајан
преокрет y развоју југословенског правног система. Он je са једне стране, водио рачуна о
опште признатим основвим начелима кривичног права y процесу хуманизације и демократизације Друштва, a с друге стране донекле, одражавао je и специфичности прелазног
периода изградње социјалистичког друштвеног уређења . . Међутим, овај законик
нарочито y свом посебном делу и то баш y области привредних кривичних дела, прилично
још одражава односе који су карактеристични за тзв. административни социјализам са
наглашеном улогом државног административног апарата y привреди.,, Цит. према:
П.Кобе: Кривична дела ггротив привреде, ЈРККП, 1975/4, стр. 587.
44. Члан 217. (став 1.) Ko као представник или заступник привредне организације закључи
уговор за који зна да je штетан за организацију или закључи уговор бротивно овлашћењу
и тиме нанесе штету привредној организацији, казниће ce затвором најмање три месеца.
(став 2.) Ако je учинилац за закључење штетног уговора примио мито, казниће ce строгим
затвором до десет година.
45. Кривично дело добија нови назив: Закључење штетног уговора и ометање спољнотрговинског посла. За основни облик дела из става 1, који y складу са изменама обухвата „и
ометање спољнотрговинског посла,, прописује ce „казна затвора најмање шест месеци
или строги затвор до пет година,,. (став 2.) Истом казном казниће ce представник или заступник привредне организације, који, знајући да je друга домаћа привредна организација
постигла споразум са иностраном фирмом о спољнотрговинском послу и да предстоји
закључивање уговора о том послу, стави понуду тој фирми за продају или куповину исте
робе односно за вршење исте услуге, па услед тога инострана фирма одустане од
закључења уговора или дође до закључења уговора под неповољним условима за домаћу
привредну организацију. (став 3.) Ако je дело из става 1. и става 2. овог члана имало или je
могло да има штетне последиде за привредни интерес друштвене заједнице, учинилац ће
ce казнити строгим затвором до пет година. (став 4.) Ако je учинилац дела из става 1. и
става 2. овог члана примио мито казниће ce строгим затвором.

дела Закључење штетног уговора, данас ce може поставити и питање сшстанка
овог кривичног дела y систему инкриминација.
Међутам, из разлога пгго друиггвени капитал и даље има значајну улогу y
привреди наше земље, y кривичноправној теорији ушавном наилазимо на мишљење да ово кривично дело треба да остане y систему кривичних дела против привреде.4647) Односно, да га не треба потпуно декрпминалпзоватп, већ постојећу инкриминацију преиспитати са аспекта могућности сужавања криминалне зоне, y
ствари, извршити његову парцијалну цекриминализацију.48)

УШ
У складу са напред наведеним, можемо констатовати следеће:
1. Најпре, као ошпти закључак може ce навести да даља егзистенција кривичног дела Закључење штетног уговора y систему инкриминадија има своје криминално-политичко оправдање и то из следећих разлога. Прво, привредни односи ce
и далве већжм делом заснивају на друпггвеном и државном капиталу. Друго, с обзиром на специфичан начин управљања друпггвеном својином, све док она егзистира као релевантна правна и економска категорија, неопходна je, између осталог, и њена кривичноправна заштита.
2. Радња кривнчног дела Закључење штетног уговора y сутптини представља
закључење уговора. При томе, с обзиром на законски опис дела, уговор којн ce
закључује треба да буде штетан за предузеће шш другу организацију. Штетност
утовора може бити последица како његове неповољне садржине, тако н околности да je утовор закључен противно овлашћењу. Ради лакшег разликовања, првп
46.

Члан 140. (став 1.) Ko као представник или заступник организације удруженог рада која
врши привредну делатност или другог друштвено правног лица које врши такву делатност
закључи уговор за који зна да je штетан за организацију односно друштвено правно лице
или закључи уговор противно овлашћењу и тиме нанесе штету организацији односно
друштвено правном лиду, казниће ce затвором од шест месеци до пет година. (став 2.) Ако
je дело из става 1. овог члана имало или могло да има штетне последиде за привредне
односе друштвене заједнице, учинилац ће ce казнити затвором од једне до пет година.
(став 3.) Ако je учинилац дела из става 1. овог члана примио мито или y другом особито
тешком случају, казниће ce затвором најмање једну годину.
47. Види више о томе: Ј.Ћирић: Промене y својинско-економским односима и кривична дела
против привреде, Материјали за саветовање „Кривично законодавство и правна држава,,
Београд, 1994. год., стр. 6 6 .
48.
Поставља ce питање да ли je инкриминација Закључења пггетног уговора довољно сужена y Нацрту Кривичног законика тиме што je y ставу 3. прописано да je искључена
кажњивост када je учинилац једини власник предузећа ијш другог субјекта привредног
пословања? Оп. цит.: З.Стојановић: Кривична дела y вези са привредним .. .стр. 78.С тим y
вези треба рећи да je y глави XIV Нацрта која носи назив„3начење израза y овом законику„ y члану 138. став 20. прописано да израз „неће ce казнити,, значи да y том случају
нема кривичног дела. Мишљења смо да je овде y гштању неуобичајена законодавна техника јер ce изразом којим ce искључује кажњавање означава основ који искључује постојање кривичног дела.

впд „пггетности,, }товора можемо означити као „5'нутрашњу, садржинску пггетност„, a други вид као „спољњу, формалну штетност,, закљученог утовора.
3. Последица крпвичног дела je наступање штете за предузеће илп другу орагнизацпју. У обзир долази како стварна штета, тако н изгубљена добит. Другим речима, за постојање свршеног кривичног дела потребано je да je услед закључења
штетног уговора или закључења уговора противно овлашћењ}7за предузеће или
другу организацпју наступила штета.
4. За кривичну одговорност учиниоца релевантни облик виности je директнн и
евентуални умишљај. При томе, према оппггим правилима кривичног права
умишљај учпнпоца треба да о б Ј^ а т и како радњу извршења, закључење уговора,
тако п последицу, наступање штете. Осим тога, y складу са законском одредбом y
којој законодавац код овог крнвпчног дела посебно акцентује кнтелектуалну компоненту умпшљаја, јтколико ce кривнчно дело оставрује закључењем пггетног уговораучинилатттреба дазна, да je сигуран д аje утоворкојпзакључује,собзиромна
његову садржину, штетан за предузеће или другу организацију. Уколико ce кривпчно дело остварује закључењем утовора противно овлашћењу, иако закон то
посебно не прописује, потребно je такође, да у^чпнплац зна, да je сигуран да уговор
закључује протавно овлашћењу. Пошто je y питању лице које je стручно оспособлзено за бављење привредним пословима, самим тим он зна да закључује уговор
који je због наведеног формалног недостатка штетан за његово предузеће.
5. У односу на теже облике кривпчног дела сматрамо најпре, да конструкција
сложеног крпвнчног дела Закључење штеног Јтовора и крпвпчног дела Примања
мнта нема своје кримннално политичко оправдање и да y случајевима када ce кривично дело Закључење штетног утвора јавља y везн са Примањем мита треба примењивати шшгга правила о стицају. Надаље, y вези тежег облика кривичног дела
које постоји када je настзлшла штета велпких размера, узевпш y обзир да кривичноправна теорија стоји на становишту да код учиниоца y односу на тежу последицу
може да постоји како нехат, тако и Јтлжољај, долазимо до закључка да je с обзиром на природу овог кривичног дела, постојање умишљаја y одноеу на тежу последшу, y праксн веома тешко доказати.4950^
6. Кривично дело Закљу^чење штетног утовора ce веома ретко појављује y судској праксн.30-*Мишљења смо да je тамна бројка криминалнтета, која je иначе код
привредних кривичних дела присутна y великој мери, y односу на ово кривично дело посебно изражена.51^ Затим, и када je откривено ово кривично дела je веома
тепжо доказати.'2^ То ce, пре свега посебно односи на доказивање околности да je
49.

Треба напоменуту такође, да су y пракси осуде за теже облике кривичних дела против
привреде релативно малобројне.
50. Тако ce рецимо, према подацима о стању и кретању привредног криминала по појединим
кривичним делима за подручије Окружног јавног тужилаштва y Беогарду y периоду
1983-1987. године, уопште не појављује кривично дело Закључење штетног уговора. Види
више о томе: В.Драгојловић: Привредни криминал y условима друштвео-економске кризе,
Материјали за саветовање „Актуелна питања кривичног и кривично продесног права y
периоду друштвено-економске кризе,, Копаонок, 1998. год., стр. 52.

учинилац y тренутку закључења уговора био сигуран y његову штетност. Наиме,
учинилад то увек може да негира тврдњом да je y питању био уобичајени пословни ризик. Један од излаза којима судска пракса прибегава y таквим случајевима je
да, уколико за то постоје услови, ово кривично дело преквалификује y кривично
дело Несавесног пословања y привреди.

IX
Као што je непред већ истакнуто од када je уведено кривично дело Закључење пггетног уговора ce веома ретко појављивало y судској пракси. Отуда, многа
питања везана за његову примену остала су и даље без одговора. Чини ce међугим,
да и то ипак има своје позитавне ефекте и да су присутне дилеме бар назначнле
правац y коме ce треба кретати приликом измена постојеће инкриминације.
Уопштено говорећи, критичко преиспитивање бића кривичног дела Закључење штетног уговора треба превасходно врпшти y контексту осталих кривичних
дела против привреде.
У том смислу треба најпре решити питање декриминалгоације оних кривичнпх дела чпје постојање впше нпје оправдано,515253-*a с тпм y везп н питање могућпх
нових пнкриминација.54) При томе, несумњиво треба задржати сва кривнчна дела
против привреде којима су обухваћени појавни облицн оних штетних делатаости y
51.

„У пословању са иностранством долази до одливања друпгтвене имовине из земље,
сматра ce много чешће и више него пгто ce то кроз кривичне поступке може сазнати. Анализирајући предмете из ове области, најчешћи су случајеви нестручности y састављању
уговора . . уговарању незаконите провизије, али понекад ce појављују и случајеви директног договараља са ино партнером око присвајаља друштвене имовине,,. Оп.цит.:
В.Драгојловић: Привредни криминал y условима.. .стр. 47.
52. Тако je рецимо, према подацима из годишњих статистичких извештаја о криминалитету
кбје води Савезни завод за статистику, y периоду од пет година (1977-1983), y Србији за
кривично дело Закључење штетног уговора било правноснажно осуђено 6 (шест) лица, a
y Црној Гори ни једно.
53. „Мора ce схватити да ће, све док буде потребе да ce понашање људи y друштву регулише
правним нормама, декриминализација бити један од кључних процеса кривнчног права на
коме ce између осталог гради и његов лепггимитет. Отуда, декриминализација није негација, већ средство за афирмацију кривичног права јер омогућава склад његових норми са
стварношћу, чиме цео систем чини функционалним, сврсисходним,,. Цит. према: ДЈ.Игљатовић: Могућности декриминализације y кривичном законодавству Југославије y периоду
кризе, Материјали за саветовање „Актуелна питања кривичног и кривично процесног
права y периоду друштвено-економске кризе,, Копаоник, 1988. год., стр. 82.; „У сваком
случају, декриминализација претпоставл>а постојање извесног раскорака између потреба
друштвене ставрности и постојећих инкриминација, без обзира да ли je тај раскорак постојао већ y моменту инкриминисања (тј. када je реч о погрешном потезу законодавца) или
je до тога дошло касније,,. Цнт. према: З.Стојановић: Оцена стања и могућности наше
савремене политике сузбијања криминалитета, Материјали за саветовање „Реалне
могућности кривичног законодавства y сузбијању криминалитета,, Београд, 1997. год., стр.
32.

привредн које су y знатној мери друштвено опасне и имају трајнији карактер. Водећи рачуна надаље, о стабилности кривичноправиних норми као и њиховој ефикасности, остале штетне радње би могле бити предвиђене y посебним законима
као кривична дела нлп пак третпране као привредни преступп или прекршајн.5455'*
И најзад, y постојећим инкримннацијама, ту наравно, мислимо и на кривично дело
Закључење штетног уговора, потребно je отклошгги међусобне неусклађености и
непрецизности.
Најзад, пошто je y питању, очигледно веома сложен и обиман задатак, a с обзнром на природу кривичних дела која су y питању, мишљења смо да би приликом
његовог решавања требало обезбедити тешњу и непосреднију сарадњу и са одговарајућим привредним стручњацима.

54.

Види више о том проблему: оп. цит.: Ј.Ћирић: Промене y својинско-економским односима. . . стр.68-77; Р.Томовић: Привредна кривична дела y новом законодавству, Материјали за саветовање „Проблеми реинтеграције и реформе југословенског кривичног
законодавства,, Београд, 1995. год., стр. 41; З.Стојановић: Оцена стања и могућности наше
савремене политихе сузбијања криминалитета, Материјали за саветовање „Реалне
могућности кривичног законодавства y сузбијању криминалитета,, Београд, 1997. год.,
стр. 31; оп. цит.: З.Стојановић: Кривична дела y вези са привредним . . стр. 77-78.
55. „Међутим, ово интегрисање кривичих одредаба из споредног кривичног законодавства
ипак не би требало извршити y потпуности. Неке од ових одредаба треба да остану y
посебним законима. То су пре свега, оне казнене одредбе које су тесно везане за материју
појединих закона, a спадају y домен интервентних закона или закона y којима су промене
веома честе. Уношење ових одрдаба y Кривични законик, захтевало би његове честе
измене зависно од измене посебних закона за које ce те инкриминације везују, због чега je
њихово остајање y y оквирима тих закона практичније и целисходније. Све друге одредбе
из посебних закона, које ce односе на „стабилнију,, материју тј. на материју y којој измене
прописа нису честе, треба унети y Кривични законик,,. Цит. према: М.Дјорђевић: Основана питања y вези са доношењем КЗ СРЈ, Материјали за саветоваље „Проблеми реинтеграције и реформе југословенског кривичног законодавства,, Београд, 1994. год., стр. 9-10;
„Прописивање кривичних дела y ванкривичним законима ( тзв. споредно кривично заководавство) треба да буде изузетак y законодавној пракси. Њему треба прибегавати само y
случајевима када je реч о специфичним кривичним делим, чије ce биће мора одређивати y
вези са одредбама других закона (које je дакле, бланкетног карактера).,, цит. према:
ЉЛазаревић: Нека спорна питања пред довошење кривичног законика Југославије,
Материјали за саветовање „Теоријски и практични проблеми југословенског казвевог
законодавства,, Београд, 1996. год., стр. 25.
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П раво и привреда бр. 5-8/98.

Др Љубиша Дабић,
виши научни сарадник Институт
за упоредно право, БеоГрад

Концесије y шумарству и водопривреди
- Упоредноправни приступ У овом раду биће анализирани, y контексту правне теорије и законодавства,
појам и правни статус вода и шума као објеката државне (јавне) својине, односно
као природних богатстава (природна добра) и добара y општој употреби. Такође,
разматраће ce појам и правни положај делатности водопривреде и пгумарства као
делатности од јавног (општег) интереса, односно као монополистичких делатности. У наставку рада, y контексту упоредноправног законодавства и праксе, разматраће ce могућности и правни режим давања концесија за објекте вода и шума, односно за делатаости водопривреде и шумарства, y земљама Цбнтралне и Источне
Европе, y контексту општег законодавства о концесијама и посебног гранског законодавства.

1. Појам и правни статус шума и вода
1.1 Појам природног богатства - Природна добра (природна богатства) су
природне вредностн и представљају спољашње животае услове који окружују појединце или друшгво y целини, a нису резултат људског рада. Отуда природна добра сачињавају: природа y ужем смислу, a то су биљни и животињски свет и њихова биолошка равнотежа као п природни ресурси (вода, ваздух, тло).1-*
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Рајко Јелић, Посебни облици права својине y СР Југославији, Београд 1998, стр. 49.

Шуме, воде, водне снаге, море и морска обала и друга добра су природна богатства, која човек користи или може да користи ради задовољења својих потреба.
У природна богатства y економском смислу убрајају ce нарочито земљипгге, шуме, воде и водна снага, руде, нафта, плин, животињски и биљни свет (дивљач,
рибе, птице, плодови).
У теорији ce природна богатства деле на необновљива и обновљива. За наш
предмет разматрања од значаја су обновљива природна богатства, која подразумевају делове природе који имају посебну способност да ce делимично или y целини обнове сами или уз помоћ човека. У обновљива природна богатства свакако
улазе шуме и воде.2-*Такође, природна богатства ce још деле на биолошка п минерална. Особености биолошког природног богатства (на пример, шуме) ce огледају
y његовој могућности обнове и увећања (регенеративност).
12 Уставни статус природних богатстава и добара y оппггој употреби - Уставом Руске Федерације (РФ)3) ce признаје и пружа подједнака заштита свим облицима својине - привашој, државној, муниципалној и другим облицима својине.4-*У
ковтексту концесија, за наш предмет разматрања од значају су само државна и муницинална својина.
У надлежностРФ, између осталог, улазе и питања "федералне државне својине и управљање том својином". У заједничку надлежност РФ п субјеката РФ подводе ce, између осталог, ова питања: 1) власншигво, употреба и располагање ...
водним и другим природним ресурсима; 2) разграничење државне својше; 3) коришћење природних ресурса.
П о Уставу СР Југославије,5'1 "природна богатства су y државној својпнп", a
шуме и шумско земљпште и поједнна добра y општој улотрсбн могу бити y приватаој п друтим облицима својпне, y складу са законом. СР Југославија je надлежна да преко својих органа утврђује политикут, доносп и извршава прописе и опште
акте, обезбеђу^је уставно-судску и су^дску7запггиту и за ова пшгања: 1) воде од тгнтереса за целу земљу п међународне воде; 2) режим обалног мора које je од интереса
за међународне односе СР Југославије; 3) пловне путеве на водама на којима важтт
међународни или међудржавнж режим пловидбе. Сва друга пнтања y областима
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Примера ради, Република Румунија je донела Закон о води 25. септембра 1996. године, a y
члану 1. ставу 1. je дата оваква дефиниција воде: "Вода представља обновљив али
нарушљив и ограничени природни извор, неопходан елемент за живот и друштво,
сировину за производне делатности, извор енергије и врсту саобраћаја, одлучујући
чинилац за очување еколошке равнотеже”. - The Law No. 107/September 25, 1996 - Water
Law - was published in the "Monitorul Oficial" (Official Gazette of Romania), Part I, No. 244/
October 8, 1996.
Конституција Россијској Федерации ( “Россијские вести". Ho. 251/1993).
По одредбама Устава Руске Федерације, природна ресурси (земљиште, воде, шуме) ce
могу еалазити y "приватној, државној, муниципалној и другим облицима својине".
"Службени лист СР Југославије ", 1/1992.

вода п шума су y искључивој наддежност федералних јединица које су y саставу СР
Југославије (републике Србија п Црна Гора).
По одредбама Устава Републике Мађарске,6) "власншптво мађарске државе
je народна имовина", a "круг искључивог власннштва државе као и њене искључнве прпвредне делатности одређује закон са уставном снагом".
Уставом Републике Б\тарске7' je предвпђено да ce правнп "режим објеката y
државној и општинској својинп уређује законом". З а искључиву државну својину
су проглашена "подземна богатства, обални појас, путеви, као и воде, шуме и паркови од надионалног значаја, прнродни и археолошки резервати, утврђени законом".
Уставом Републике Словеније8-’ je предвиђено да ce на "јавној својини може
стећи посебно право коршпћења под условима прописаним законом" и да ce "законом одређују услови под којпма ce могу користити приро дна богатства ". Концесија je свакако једно од посебних права коришћења природног богатства.
По одредбама Устава Републике Хрватске,9) "море, морска обала п отоцп,
воде,... н друга природна богатства, али и земљипгге, шуме,... други делови природ е ,... за које je законом одређено да су од ивтереса за Републику, имају њену посебну заштиту ". Само ce захоном може одређивати начин на који добра од интереса за Републику могу да употребљавају и искоришћавају овлашћена лвда и власници, као и накнада за ограничења којима ce таква добра подвргавају.
По Уставу Републике Македоније,10) "сва прнродна богатства Републике,
биљни и животињскн свет, добра y оппггој употреби, као и предмети н објекти од
посебног културног и историјског значаја, одређени законом, добра су од ошптег
интереса за Републику и ужввају посебну запггату". Такође, предвиђено je да ce
"закомом уређује начпн п услови под којима одређена добра од оппггег интереса
/*могу да ce дају на коришћење ".
Н а основу садржине уставних одредаба произлази да су шуме и воде прородна
богатства и добра y оппггој употреби, односно јавна добра која’ непосредно служе
општпм циљевима и потребама. Јавна добра служе ужој или пшрој друшгвеној заједници. Држава (јединица локалне самоуправе) je њихов власник, али ce њима непосредно користе сва заинтересована лица. С обзиром на њихову природу, образују ce посебни јавноправни односи између органа државне власти (јединице локалне
самоуправе) и прпватннх лнца.11)
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Устав Републике Мађарске од 12. марта 1990. годиве, Страни правни живот, 3/1989.
Конституција на Република Б,лгарија, "Д.ржавен вестник", 56/1991.
Уставо Републике Словеније, "Урадни лист СР Словеније", 33/1991.
Устав Републике Хрватске, "Народне новине", 56/1990.
Устав на Република Македонија, "Службен весник на Република Македонија", 52/1991.
"Јавна добра y ужем смислу су ствари које су због своје природе подвргнуте јавноправном
режиму, односно објекти су јавноправних овлашћења и обавеза државних органа, организација и служби". Рајко Јелић, оп. цит., стр. 30.

13 Јавно добро - У правном разматрању јавних добара уоппгге, ухључујући
шуме и воде, има више спорних питања. Пре свега сам назив "јавна добра" није
прихваћен y свим дозитивним законодавствима. Затим, спорно je шта ce све сматра јавним добрима. Даље, спорно je питање правног режима над јавним добрима
y страној и домаћој теорији.12-*
Полазећи од теорије грађанског права, јавна добра (сгвари) представљају најзначајнију и највећу групу ствари изван промета. Теорија управног права није могла да ce послужи категоријом дриватне својине, на тај начин што би имовина y рукама државе или неког другог јавнодравног субјеката била проглашена за приватну својину тих субјеката.
Немачка и њој сродна теорија (аустријска, швајцарска) стоје на становишту
да je правни режим јавне стварн режжм модификоване приватне својине. Реч je о
мешовитом правном односу, будући да над тим стварима постоји, према схаватању
те доктрине, посебна јавноправна стварна власт. Насупрот тој мешовитој концепцији јавне ствари, француска правна теорија je јавну имовину разумела и изградила искључвво као јавноправни институт. Те су ствари начелно узете од приватног
права и подвргнуте јавном, односно управном праву.1314-*
Правни институт јавног добра није креација законодавца, већ правне доктрине и судске праксе, посебно праксе франпуског Државног савета. Напросто, законодавац ce накнадно умешао и уредио само нека шзтања тог правног института.
Животне потребе су наметнуле да тај правни инстшут дожнви право грађанства.
Јавна добра ce по правнлу налазе y својини друптгвене заједнице (државе), односно неког јавноправног лица које je дужно да ce стара о управљању тим добрима. Ти јавноправни субјекги су држава, град, ошптина, јавна предузећа и друга јавноправна тела.
Историјски, шггање својине јавних добара прошло je кроз неколико фаза. Међутим, данас ce, ипак, не сматра неопходним да јавна добра буду y својинп јавнжх
органа или органмзадија да би могла да задрже то својство. Довољно je да су она
само подложна органима власти да би остала јавна добра.14)
Јавноправни режим на јавним добрима ce манифестује, нарочито, y државној
власти над тпм добрнма, која ce огледа y непосредној или посредној принуди, y доношењу закона и подзаконскпх аката за таква добра, употреби тнх добара, одређивању и изрицању управних мера п слично.15-*
Неотуђивост јавних добара произлази нз њихове природе и намене.16) Свако
отуђење, залагање или окупадија јавних добара сматра ce правно неважећим, јер
таква добра не могу да буду отуђена, заложена или стечена. Међутим, на основу
јавног права могућно je уступање јавних добара y концесију. Тиме јавна добра нису
12. Андрија Гамс, Јавеа добра, Правни живот, 3/1953, види стр. 1 и 2.
13. Иво Крбек, Право југословенске јавне управе, III књига, Загреб 1962, види стр. 120-124.
14. Лаза Костић, Административно право Краљевине Југославије, II кљига, Београд 1936,
види стр. 330.

отуђена, јер концедент и даље вриш надзор н контролу над тим добрима. Концедент je устутшо јавно добро, али ce није одрекао могућности да y одређеном тренутку, под законом утврђеним условнма, одузме већ дату концесију. Другим речима, усгупање y концесију јавних добара не значи за концедента отуђење добра a за
концесионара стицање својине над тим добром. Као што ce на својини приватног
лпца може конститупсати једно јавно стварно право, тако ce н на јавном добру може успоставити право првватног лица, које je уређено прописима јавног права.
Коришћење (употреба ) јавног добра дозвољено je y начелу свима. Полазећн
од те чињенице, јавна добра ce разликују од приватнвх што ce њима могу користити субјекти без дозволе, јер су таква добра намењена општем благостању. У правним државама употреба јавног добра сматра ce као саставни део п немшовна последнца слободе и права грађана.151617)
Корисници јавног добра немају исти обим права коришћења и употребе појединих јавних добара, односно немају јединствен начин корншћења тих добара. Различита овлашћења и дужности корисника y вези са коригпћењем јавних добара,
условљени су врстом јавног добра и условима иредвиђеним за њихово коришћење.18) Н а пример, вода као јавно добро може да ce користи цршвењем, захватањем, за пловидбу, сплаварење, производњу електричне енергије, наводњавање, за
пиће, али и као погонска снага п слично.
Општа употреба јавних добара претпоставља добра која грађани користе колективно и анонимно (на пример, коригпћење воде из реке). Таква употреба произлази из природе ствари и сврхе за коју јавно добро има да служи. Ошпта употреба јавних добара важи erga omnes и за такву употребу није потребно посебно овлашћење, односно дозвола. Уколико неко жели да јавно добро искоршпћава на
други начин, који би превазилазио садржај и намену опште употребе, нужно je да
прибави посебно овлашћење, односно дозволу. Таква ванредна искоришћавања
називају ce посебном употребом јавног добра.19) За индивидуално коришћење јавног добра, y оквиру посебне употребе јавног добра, захтева ce нарочито овлашћење, y облику дозволе, која садржи све елеменге концесије (на пример, изградња и
експлоатација хидроцентрале, аутопута или железнице).
15.
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"Предмети јавноправне својине употребљавају ce по унапред постављеним јавноправним
(махом административноправним) правилима која доноси јавна власт; појединац их својом
воллм не може мењати. Располагање тим предметима таксфе je везано унапред постављеним правилима путем којих ce управо испољава хетерономија воље". Андрија Гамс,
Држава као носилад "imperiuma” и “riomirimma" y својинским одвосима, Правни живот, 10/
1995, стр. 12.
Славољуб Поповић, Јавео добро y нашем праву, Симпозијум о друштвеној својини Српске
Академије науке и уметности, Свеска бр. 23, Београд 1965, види стр. 13.
Лаза Костић, ор. cit., II књига, види стр. 341.
Славољуб Поповић, ор. cit., стр. 16.
Лаза Костић, ор, cit., П књига, стр. 344.

2. Појам делатности шумарства и водопривреде
Делатности шумарства и водопривреде су делатности од јавног интереса. Да
ли ће нека делатност y некој земљи бити сврстана y делатност од јавног интереса
зависи од више фактора. Међутим, набрајање таквих најзначајнијих делатности y
законодавству једне земље je најчешће по принципу egzempli causa, и не забрањује
ce одређеном државном органу шш органу јединице локалне самоуправе да проглашава за такве и друге делатности, y складу са уставом и законом.
Делатност од јавног ивтереса узрокују два елемента: 1) делатност која je по
својој природи таква да je неопходна за задовсљење оппггих друшгвених потреба,
2) општи акт којим ce таква делатаост проглашава за делатаост од јавног интереса, дајући јој због њеног значаја посебан друштвени третман.
Делатности шумарства и водопривреде20^ нису обичне прпвредне н "приватне" делатности и зато ce подвргавају посебном правном режиму. Три су основне
мотућности за организовање и обављање делатности шумарства и водопривреде,
односно уоппгге делатности од јавног интереса: 1) да сама држава органжзује и
обавља непосредно неку делатност од јавног интереса y сопственој режији (по
правилу својим особљем и средствима); 2) да даје делатности од јавног интереса
извесну самосталност y облику самоуправе, издвајајући je из своје непосредне и
уже организадије; 3) да je y облику концесије даје на всфење приватном лицу.21)
Када je реч о савременом законодавству земаља Цеш ралне и Источне Европе, примера ради, Република Словенија je Законом о привредним јавним службама22-*уреднла и тзв. концесиону привредну јавну службу. - Законодавац je поделпо
привредне јавне службе на републичке и локалне, узимајући за полазипгге административно-територијални критеријум. A по начину настанка, предвидео je да поменуте службе могу бити обавезне илп по избору, с тим што ce обавезна привредна јавна служба уређује законом. - Законом je акценат стављен на прнвредне јавне
службе, тј. на тзв. неаугоритативне делатаости управе, које ce уређују, на законом
заснован начин, y области енергетике, саобраћаја и веза, комуналне и водне привреде и управљања другим врстама природног богатства, заштите животне средине, као и законима којима ce уређују друга подручја привредне инфраструктуре. Концесиона јавна служба, као предмет концесије, обухвата углавном вршење једне делатности од јавног ингереса, делатносги које би y начелу требало да обавља
држава или јединица локалне самоуправе.22-1
20.

У Законику о водама Руске Федерације ce водопривредна делатност дефинише као делатност физичког и правног лица која je y вези са коришћењем, обнављањем и заштитом водних објеката". - Россијскаја Федерација - Водниј кодекс Россијској Федерции, Прињат
Государственној Думој 18 октјабрја 1995 г. - МиВХ, Но. 1/1996, члан 1. став 1. алинеја 27.
21. Иво Крбек, Управно право, II књига, Загреб 1932, види стр. 17-18.
22. Закон о господарских јавних службах, "Урадни лист Републике Словеније", 32/1993.

Концесиона јавна служба ce y правној теорији дефиншпе као јавна служба коју врпш приватно лпце y своје име a по нарочитом овлашћењу надлежне јавне власти. Наиме, концесиона јавна служба претпоставља однос y коме држава или јединттгта локалне самоуправе поверава вршење неких јавних послова појединцима или
правнпм лнцима. Реч je о "концесионирању или уступању y концесију, односно о
концесионираној управи илн како ce под упливом француске теорије говорило, о
концесионираној јавној служби".232425^

3. Шумарство и водопривреда y законодавствима о концесијама
Начелно, y законодавствнма о концесијама земаља Централне и Источне
Европе предмет концеспја могу бити шуме и воде као јавна добра и објекти y неком од облика јавне својине (државна, градска, општинска), као и делатности шумарства и водопривреде за које je успостављен државни монопол.
У шумарству и водопрввреди долази до изражаја пословање одређеним објектимау јавној својини, односно њихово право коришћења, под претпоставком да су
ти предмети власништво државе (једннице локалне самоуправе) или пак да ce концесионар обавезује да фшансира изградњу одговарајућег објекта. Н а тај начин,
даје ce могућност уступања посебног права (давање концесије) не само за постојеће (изграђене) објекге већ и за оне објекте који ће тек бити изграђени, y односу на
датум уступања концесије, као резултат будућих улагања.
Једна група законодавстава о концесијама само начелно утврђује објекте и делатности који ce могу уступати по основу концесија, укључујући и шуме и воде као
и обављање делатности шумарства и водопривреде (Македонија, СР Југославија,
Словеннја). Тако, y погледу предмета концесије, Законом о ковцесији Македоније
je изричито утврђено да je реч о "добрима од општег интереса за Републику одређеш м законом", као и о "обављању делатности или послова y вези са добрима од
општег интереса за Републику ". ^ 1У поменута добра свакако улазе шуме и воде, a
y поменуге делатности или послове шумарство и водопривреда. -Такође, Законом
23. Република Словенија и јединица локалне самоуправе обезбеђују стварање привредне
јавне службе y овим облицима: 1) y режијској управи, када би због малог обима службе
или њеног малог значаја било неекономично или нерационално основати јавно предузеће
или дати концесију, 2) y јавном привредном заводу, када je реч о вршењу једне или више
привредних јавних служби, које због њихове природе није могуће вршити као профитабилне, односно ако то није њихов циљ, 3) y јавном предузећу, када je реч о вршељу једне
или више привредних јавних служби већег обима или када то налаже природа монополске
делатности, која je утврђена као привредна јавна служба, a ради ce о делатности коју je
могуће вршити као профитабилну, 4) давааем концесија лицима приватног права, 5) улагањем јавног капитала y делатности лица приватног права, када je такав облик примеренији од напред набројаних. Закон о господарских јавних службах, види члан 6. став 1.
24. Лаза Костић, Административно право краљевине Југославије, I књига, види стр. 99.
25. Закон за концесија, "Службени весник на Република Македонија", 42/1993, члан 1. и члан
3. став 1. алинеја 1.

о страним улагањима СР Југославије je предвиђено да страно лице може добвтж
"дозволу (концесију) за коришћење природног богатства, добра y општој употреби или за обављање делатаости од општег ивтереса" ?^ Затим, одредбама Закона
о привредним јавним службама Словеније je уређена и концесиона привредна јавна служба, коју врши концесионар y своје име и за свој рачун a на основу овлашћења даваоца концесије (концедента). Привредна јавна служба ce уређује законом,
између осталог, y области "комуналне и водне привреде и улрављања другим врстама природног богатства, заштите животне средине као и закошша којима ce
уређују друга подручја привредне инфраструктуре "?1'>
У другу групу законодавстава о концесијама ce може сврстаги Закон о страннм инвестицијама Руске Федерације, чијим одредбама ce не уређује пнтање предмета концесије, односно концесионе делатности, осим пгго законодавац полази од
оппггих категорија, као пгго су истраживање, искоришћавање и експлоатација обновљивих и необновљивих природних добара и управљање другим привредним делатностима. Треба констатовати да су шуме и воде обновљива природна богатства, a да су делатности шумарства и водопривреде привредне (јавне) делатности.262728)
Трећа група законодавстава о концесијама не прави разлику између објеката
и делатносги који ce могу дати y концесију, већ их само набраја по привципу енумерадпје (Мађарска, Република Српска, Република Србнја, Словачка Република).
Тако, по одредбама Закона о концесијама Мађарске, под законом утарђеним
условима, концесија ce може дати и за "канале - подразумевајући ту и радове за коришћење вода y псивопривреди - за пристаншпга, као и за регионалне системе".29301-*
Затим, законодавац Републике Српске je преузео напред наведену законску одредбу Мађарске и предвидео још могућност давања концесија за "газдовање и експлоатадију my'Ma ".J<i) Даље, по Закону о концесијама Србије,Ј1^предмет концесије, између осталог, може бити: 1) изградња, одржавање и коришћење водопривредних објеката (бране, акумулациона језера) н система за снабдевање водом, система за наводњавање и одводњавање; 2) изградња, одржавање и коришћење комуналних објеката ради обављања комуналне делатности; 3) уређивање и коршпћење обала река н језера и изградња објеката радн обављања делатности; 4) обављање делатаости које су законом одређене као делатности од ошптег ивтереса.
Иако шуме н делатаост шумарства нису пзрпчпто поменугп y оквпру предмета
26. “Оаужбени лист СР Југославије", 79/1994 и 29/1996.
27. Закон о господарских јавних службах, “Урадни лист Републике Словешре", 32/1993.
28. Закон РСФСР об иностранних инвестицијах в РСФСР, Внешњаја торговља, 9/1991.
29. Закон XVI: 1991. о концесијама ("Maguar Kozlony, No. 57/91). Овај закон објављен je
паралелно на мађарском, немачком и енглеском језику y мађарској публикацији Hungarian
Rules of Law in Force, No. 11/13, pp. 918-928. Превод овог закона објавио je Институт за
упоредно право y Београду y свом часопису "Страни правни живот", 2-3/1991.
30. "Службени гласник Републике Српске ", 21/1996.
31. " Службеш! гласник Републике Србије “, 32/1997, 22/1997 и 25/1997.

концесије, вшак су обухваћени овом законском одредбом: "обављање делатности
које су законом одређене као делатности од ошптег интереса" 333>Најзад, y нешто
□шрем смислу Закон о концесионом прибављању Словачке има за предмет правила "о прибављању друпггвенокориспих објеката y својини државе или општине,
a који су инвесгаранп y целини или делимнчно приватшш финансијским средствима". Тим законом су методом исцршог набрајања одређени објекти којн могу битп предмет прибављања путем кондесије, између осталог и "постројења за воду,
уставе за воду, јавна прпстанпшта, канали, преводнице" 33>
Четврта група законодавстава о концесијама прави разлику између објеката и
делатности који ce могу уступати по основу концесије и набраја их, уз остављање
могућности да ce законом одреде и други предмети и делатности. Тако, Законом о
концесијама Бутарске ce изрпчито предвиђа да ce концесија може дати за ове објекте: 1) крајобални појас плаже; 2) воде од националног значаја, укључујући минералне, националне хндромелиорадноне уређаје и системе, као и системе и уређаје
за водоснабдевање y државној својини; 3) шуме и паркове од надионалног значаја;
4) друге објекте јавне државне својпне, одређене законом. У погледу набрајања делатности за које ce може дати концесија, бугарски законодавац не наводи изричито делатности Ш)лтрства и водопривреде, али наводи "друге делатности за које je
законом утврђсн државни монопол ".
П о одредбама Закона о општинској својини Бугарске, под концесијом ce подразумева уступање посебног права коришћења објекта - јавне ошптинске својине, који су намењени за трајно задовољавање друпггвених потреба од значаја за
општину, као и давање дозволе за обављање делатности y вези са тим објектима.
Концесија ce може дати за "изворе воде, укључујући и минералне воде, који ce користе само од надлежне оппггине заједно са подземним и доводнпм мрежама и инсталацијама" и за "општинске шуме"; дозвола (концесија) ce може дати за делатносш "водоснабдевања иканализације"35)
Илустрације ради, наводимо један пржмер из бугарске праксе. Н а основу одговарајућих одредаба Закона о концесијама, Министарски савет Бугарске je донео
Одлуку о уступању концесије за део минерлне воде из налазшпта "Железница", 5.
јануара 1999. године/'6ј - Наведено налазшпте мшералне воде je y нскључивој др-32456
32. У Предлогу закона о концесијама Србије било je изричито предвиђено да предмет концесије може бити и “искоришћаваље, обнављање и унапређивање шума, изградља ловних
објеката и гајење дивљачи y ловиштима", али je y поступку усвајања Закона била
изостављења.
33. 119. Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky o koncesnom obstaravani, Zbierka zakonov Slovenskej republiky, 4 3 /1996 (превод), члан 1. став 2. тачка 8.
34. Закон за концесиите, Д 'ржавен вестник, 92/1995 и 61/1997.
35. Закон за обштинската собственост, ''Д,ржавен вествик, 44/1996.
36. Решение Но. 3 от 5 јануари 1999 г. за предоставјане на концесија за част от минералните
води от находиште "Железиица" - рајон "Панчарево", Столична обштива, област Софија
(Д,ржавен вестник, 4/1999), стр. 4.

жавној својини. - Право предметне концесије претооставља посебно право коришћења минералне воде за флапшрање природне и газиране шшералне воде и за
производњу безалкохолних напитака, као и за неке друге потребе. - Концесија ce
даје на рок од 25 година, уз могућност продужења тог рока. - Концесија ce даје на
основу јавног конкурса, a за његову организадију и спровођсње je задужен Министар за животну средину и воде. - Одређивање концесионара ce врттти на основу
спроведеног конкурса, a учесници конкурса су дужни да положе депозит за учешће на конкурс y висини од 1.000.000 лева. - Међусобне односе концедент и концесионар ће ближе уредити уговором о концесији. - Сваки спор између уговорнжх страна, који произађе из извршавања уговора о концесији, решава ce њиховом међусобном сагласношћу. У случају да ce не постигне сагласност, спор he ce репшти на
начжн предвиђен грађанским процесним законодавством.
4 . Водопривреда и шумарство y гранском законодавству

Поред већ разматраног општег законодавства о концесијама y контексту водопривреде и шумарства, материју о концесијама законодавци често уређују и
гранским законодавством (на пример, закони о водама, шумама, животној средини) и подзаконским актима (уредбе, одлуке). Одредбама поменутих проппса првенствено уређују специфнкум предметних објеката природе и јавних делатвости,
односно детаљније уређују поједина питања уступања концесија y областима водопрнвреде п шумарства.
4.1 Пример Руске Федерације - Руска Федерација je y последњих неколико година употпунила свој законодавно-правни систем, доношењем два значајна законика за област воднопривреде и шумарства.
4.1.1 Законик о водама Руске Федерације - Са променом политичкпх услова
(развој демократије), економских услова (прелаз на тржшпну прпвреду) и правних услова (доношење Устава Руске Федерације),37-1створене су прешоставке за
доношење Законика о водама Руске Федерације (Законик РФ), 1995. године.38-*
Доношењем Законика РФ, створена je нова, савременија, правна основа за практично урсгђивање воднпх ресурса y Руској Федерацији.'1УЈ
Сагласно Уставу РФ, својжна, коришћење, располагање и управљање искоритттћавањем прнроднжм ресурсима су y заједничкој надлежности органа РФ и извршне власти субјеката РФ. Законпком РФ je на прпнцшшјелно новнм основама
37.

38.

"Примена последњих 20 година сада важећих Основа законодавства о водама Савеза ССР
и савезних републикама, већ не одговара савременом друштвено-економском развоју
друштва, посебно y условима све већих еколошких ограничења". В. П. Лозанскиј, О
совершенствовании Основ водного законодател.ства, Советское государство и право, 8/
1991, стр. 106.
Россијскаја Федерација - Водниј кодекс Россијској Федерцин, Прињат Государственној
Думој 18 октјабрја 1995 г. - МиВХ, Но. 1/1996.

уређено пптање својине над водним објектима и плаћање накнаде за њихово корпшћење. Успостављена je државна својина y два облика, као федрална својина и
својша субјеката РФ, a оснм тога, муниципална и приватаа својина.3940)
Одредбама Законпка РФ су одређене и разграничене надлежности y области
корпшћења н запггнте водних ресурса РФ, субјеката РФ н органа јединице локалне
самоуправе. У оквиру РФ, државно управљање остварује Влада РФ и посебно овлашћенп орган државне управе за коришћење и заштпту водног фонда. Државно
управљање y областп искорпшћавања и заштите водних објеката почива на принципу уравнотеженог развоја.
•
Законнк РФ прави разлику између водних објеката ошдтег коришћења и водних објеката посебног коришћења. За наш предмет разматрања од значаја je друга врста водних објеката - водни објекти посебног коришћења, y коју врсту улазе
сви објектп које користи ограничени круг лица.
Водним објектима који ce налазе y државној својини управљају надлежни државни органп. Друга лпца, која нпсу власници водних објеката, могу да стичу над
тим објектима ова права: 1) право дугорочног коришћења (3-25 година), 2) право
краткорочног коришћења (до 3 године), 3) право ограннченог коришћења (водне
службености).
За наш предмет разматрања од значаја je право дугорочног коришћења водних објеката н посебног коршпћења тих објеката који ce налазе y државној својинп, које je y појединим елементнма слично кондесионом праву. Наиме, Закоником
РФ je предвиђено да ce водни објекти, који ce налазе y државној својини, могу уступатм физичким или правним лицима, радп њнховог дугорочног коришћења.
Право дугорочног коришћења водних објеката стиче ce на основу лиценце
(дозволе)41^ за корпшћење воде и закључења уговора о коришћењу водних објекат, a може да ce уступа на иницијативу кориснжка воде, на законом предвиђени
начпн. Лиценца ce може издатн нстовремено за остваривање неколико цвљева ко39.

"У поступку израде Законика од 1995. године, анализирани су закони’који ce примењују y
другим државама света. Постављен je задатак преузимања свега новог и прогресивног из
закондавстава о водама других држава. У том контексту, осеовни интерес за нас су представљале економске полуге, уз помоћ којих ce обезбеђује рационално искоришћавање и
заштита водних ресурса. В. И. Макаренцев, Водвнј кодекс, его содержание и значение дља
России. - МиВХ, 1/1996, стр. 29.
40. Претежан број водних објеката, који су од значаја за друштвену заједницу, развој индустрије, пољопривреде, водоснабдевања, данас и y будућности, налазе ce y државној својини.
Осим тога, држава ce појављује као власник свих подземних водних ресурса. У муниципалној и приватној својини налазе ce и могу да ce нађу, само маље затворене акумулације и
резервоари, који немају и неће имати значај за водоснабдевање становништва. индустрију
и пољопривреду.
41. “Лиценца за коришћење воде je акт посебно овлашћеног органа државие управе за
коришћење и заштиту водног фонда, која y сагласности са Закоником о водама РФ
признаје једно од основних утврђених права коришћења водним објектима". Водниј
кодекс Россијској Федерации, члан 48. став 1.

ришћења водних објеката. Закоником РФ je изричито предвиђено, да ce "право
коришћења водног објекта стиче, при давању посебног коришћења, на основу одлуке Владе РФ, односно извршне власти субјеката РФ, лиценце за коришћење воде и закљученог уговора о коришћењу водног објекта y сагласности са том лиценцом".42)
Лиценца за коришћење воде, y зависности од начина и цкљева коришћења
водних објеката, обавезно садржи: 1) подаже о водном објекту; 2) податке о кориснику воде; 3) податке о потрошачима воде; 4) одређивање начина и циљева коришћења водног објекта; 5) одређење просторних граница устушвеног на коршпћење водног објекта шш његових делова; 6) податке о ограничењима за коришћење воде; 7) податке о обавезама корисника воде према потрошачима воде; 8) рок
важења лиценце; 9) захтеви за рационално коришћење, зашгиту водних објеката и
човекове животне средше.
Издавање, обликовање, регистрацију лнценце за коришћење воде и лиценце о
располагању43) врши посебно овлашћенп орган државне управе за коришћење и
заштиту водног фонда, a ступа на снагу само после њене регистрације.
После издавања лиценце за коришћење водног објекта физичком шш правном лицу, следи обавезно закључење уговора о коршпћењу водног објекта. Уговор о дугорочном корихпћењу водног објекта прешоставља сагласност органа извршне власти субјеката РФ са корисником воде о начину коришћења и зашгити
водног објекта шш његовог дела. Уговор ce закључује на основу издате лиценце за
коришћење воде, a сматра ce закљученим моментом његове регастрације код посебно овлашћеног органа државне управе за коршпћење п зашгиту водног фонда.
Уговор ce сматра ншптавим, ако није y сагласности са захтевима из Закошжа РФ.
Одредбе уговора о дугорочном коркшћењу водног објекта морају биги y сагласности са лиценцом за коришћење воде, што значи да акт органа уираве има јачу
правну снагу y односу на поменути уговор.
Државна регистрација уговора о дугорочном коршпћењу водног објекта врпш ce y државном регистру уговора, који водн посебно овлашћени орган државне
управе, на начин утврђен од Владе РФ.
Одређивање накнаде за коришћење вода уошпге, односно за право дугорочног коришћења водних објеката je основни принцип економског регулисања њиховог искоришћавања, изградње м заштите. Плаћања врше грађани и правна лида
која имају лпценцу за коришћење воде, односно за дугорочно коршпћење водног
објекта. Закоником РФ су предвиђене две врсте надокнаде за корпшћење водних
објеката који су y државној својпни: 1) накнада за корпшћење водног објекта (водни допринос); 2) накнада усмерена за изградњу и заштиту водних објеката. Водни
42.
43.

Водниј кодекс Россијској Федерации, члан 46. став 2.
“Лиценца о расолагаљу je акт посебно овлашћеног органа државне управе за коришћење
и заштиту водног фонда, на основу које ce врши пренос права коришћења водним објектима од једног лица на друго". Водниј кодекс Россијској Федерации, члан 52. став 1.

допрннос ce плаћа y корнст федералног буџета и буџета субјеката РФ, y сразмери
40%:60%. Друга врста накнаде такође ce делп и уплаћује наведеним субјектима y
пстој сразмери, a само y одређеним случајевима - и y буџет јединице локалне самоуправе, y сразмерп 30%:60%:10%.
Законпком РФ су утврђенп случајеви и начш и преставка дугорочног права
коришћења водних објеката.
Право дугорочног корпшћења водног објекта слично je концесионом праву y
поппеду стицања - на основу посебне одлуке Владе РФ (извршне власти субјеката
РФ), добијања претходне дозволе (лиценце), закључења уговора између надлежног органа државне управе и корисника водног објекта, чије одредбе морају бити y
сагласности са садржином лиценце, као и y обавезностж нлаћања накнаде за коришћење водног објекта.
4.1.2 Законик о шумама Руске Федерације - Наведени законик je донет 1997.
годнне (Законпк РФ),44^ као немпновна поседпца преласка на тржшпну привреду.
Закоником РФ ce регулишу правне основе рационалног коришћења, очувања,
запггмте и обнављања шума, као и повећања њиховог еколошког и природног потенцијала.45467) Доношење Законика РФ je било резултат преке потребе за новим
пропнсима y тој области, ради очувања и коришћења шума y складу са захтевима
савремене еколошје и изградње трж тпне привреде. Законодавад je настојао да y
Законик РФ угради савремена сазнања y вези са коришћењем (експлоатацијом)
шума, a да y исто време сачува најбоље од руске традиције y областн тог законодавства.4^
Закоником РФ су шуме прогаашење за својину РФ, односно шумски фонд je y
савезној својини, a y сагласности са савезним законом ce допушта пренос дела
шумског фонда y својиву субјеката РФ 47;
Законодавад РФ, y оквиру права коришћења подручја шумског фовда и права
коришћења шумског подручја које не улази y шумски фонд, предвиђа могућност
уступања подручја шумског фонда грађанима и правним лмцима на коришћење.
Уступање ce врши под условима и на начин утврђеним Закоником РФ, y облику
ових права: 1) закун, 2) бесплатао коришћење, 3) концесија, и 4) краткорочно коришћење; с тим да су права коришћења шумских подручја која не улазе y шумски
44. Лесној кодекс Россијској Федерации, Собраније законодател,ства Россијској Федерации,
Но. 5/1997, стр. 906-948. Законик je донела Државна дума 22. јануара 1997. године.
45. Законик РФ садржи три дела (општи, посебни и завршни), седам одељака, двадесет
поглавља, 138 чланова.
46. У Законику РФ ce уређење односа y шумарству врши уз обухватање појма о шуми као
свеукупном биљном свету, земљишту, животиљском свету и другим компонентама
животне средине које имају значајан еколошки, привредни и социјални утицај.
47. Савезвим законом ce утврђују облици својиее за шуме које су размештене на земљишту
градских насеља. Право својине на дрвно-жбунастом растиљу, које je распрострањено на
земљишним подручјима која ce налазе y својини грађана или правних лица, припада власницима земљишта, ако другачије није утврђено савезним законом.

фонд само бесплатно и краткорочно коришћење. Н а право коришћења подручја
шумског фонда и право коришћења шумских подручја која не улазе y шумски
фонд, примењују ce одредбе грађанског законодавства и законодавства о земљипхгу РФ, ако друтачије није предвиђено Закоником РФ. Законодавац РФ je наведеним приступом по први пут y ове пропжсе изричито увео примену грађанског
законодавства, уговоршх права и обавеза, као и давања шума y закуп и концесију
(уговор о закупу и уговор о концесији).
Право коришћења подручја шумског фонда и право коришћења шумских подручја која не улазе y шумски фонд настају по неком од ових основа: 1) акт државног органа, 2) уговор, 3) судска одлука, 4) по другим основима допушгеним Закоником РФ.
Право коршпћења подручја шумског фонда настаје моментом државне регистрације уговора о закупу подручја шумског фонда, уговора о бесплатном коришћењу подручја шумског фонда и уговора о концесији за подручје шумског фонда,
поттшсивања записника о резултатима шумског надметања, добијања карте за сечу дрвета, писменог налога или шумске карте. Закоником РФ ce изричито забрањује прнос са једног лнца на друго права корншћења подручја шумског фонда које
je уступљено на коришћење по основу уговора о концесији за подручје шумског
фонда.
З а наш предмет разматрања од посебног значаја je институт концесија. Реч je
о концесији за подручје шумског фонда, за коју je Закоником РФ изрнчито предвиђено да ce уређује тим прописом и д р у тм савезним законима. Н а основу уговора о концесији за подручје шумског фонда, који je двострани правни посао, једна
уговорна страна ce обвезује да другој уговорној страни уступи право коришћења
на шумске ресурсе за одређено подручје шумског фонда, на рок од једне до 49 годпна уз накнаду, под законом и уговором одређеним условима.
Уговорне стране код уговора о концесији за подручје шумског фонда су давалац концесије (концедент) и прималац концесије (концесионар). У пракси су уговорне стране Влада РФ или овлашћенп савезни орган изврпше властп, с једне
стране, и лица која ce признају за инвеститоре y сагласности са законодавством
РФ, с друге стране.
Уговором о концеспји за подручје шумског фонда ce одређују овп услови: 1)
границе подручја шумског фонда; 2) облицц корпшћења шума; 3) обим (висина)
корпшћења шуме; 4) рок концесије; 5) обавезе уговорних страна на очувању, заштити подручја шумског фовда п обнављању шуме; 6) начпн расподеле шумске
производње или пружања услуга; 7) врсте, начин одређивања и уплате пореза, таксп и других давања; 8) обавезе инвеститора на изградњп и одржавању путева и других објеката инфраегруктурс; 9) друге услове предвиђене законодавством РФ и
одређене по нахођењу уговорнпх страна.
Уговор о концесији за подручје шумског фонда ce закључује на основу резултата спроведеног јавног конкурса илп надметања (лпцптација). Влада РФ, уз car-

ласност органа државне власти одговарајућег субјекта РФ, износи на конкурс или
лицптадију подручје шумског фонда које ће дати y концесију. Организација и начин спровођсња поменутог конкурса или лицитације ce уређују законодавством
РФ.
Уговор ce закључује y писавој форми и подлеже државној регистрацији, y сагласности са грађанским законодавством и закононодавством РФ о концесијама.
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Пример Словеније - З а разлику од законодавстава других земаља, законодавац Словеннје je концесије y области шумарства и водопривреде уредио Законом о затититн животне среднне.4^ Одредбама наведеног закона je предвнђено да
Републнка или јединица локалне самоуправе могу уз накнаду давати концесије за
природна добра, која су y њиховој својини (у која ce свакако увршћују шуме и воде), правним или фнзичким лицима, ако je то лнце оспособљено за њихово управљање, употребу или коришћење. Наведени закон под природна добра подводи
"саставне делове природе, који су значајни за задовољавање човекових материјалних и духовних потреба и интереса и могу да буду једш о шш истовремено природно јавно добро, природни извори или природне вредности". З а наш предмет разматрања од посебног су значаја природни извори, y које свакако улазе шуме и воде, као обновљиве природне материје, које ce могу привредно искоришћавати.
Основа за давање концесије за природна добра je концесиони акт, као акт
Владе или јединице локалне самоуправе. Када ce концесија даје странцу, концесиони акт je могућно донети само y облику закона.
Влада Републике Словеније je на основу Закона о заштити животне средше
већ донела концесгоне акте за домаће концесионаре, y облику Уредбе о концесији
за искоришћавање (експлоатацију) шума y својини Републике Словеније и Уредбу
о концесији за привредно искоршпћавање воде на делу водотока Дравиње за производњу електрвчне енергије.*®-*
Влада Словеније je наведеном уредбом y области шумарства утврдила услове
за давање концесија за искоригпћавање шума које су y својини Републике и са којима управља републички фонд за пољопривредно земљиште и шуме. - Концедент
je Влада, a њене функције y име и за рачун Републике врхпи фонд. Концесионар
може бити домаће правно или физичко лице, које je y Словенији регистровано за
обављање делатаости шумарства и сечу шуме. - Концесија ce даје на основу јавног
конкурса, за временскм период од 10 година, уз могућност поновног уступања за
исти временски период и на основу јавног конкурса. - О избору концесионара одлучује концедент управном одлуком - решењем, a концесионару je допуштен приговор на такву одлуку кодМинистарства за пољопривреду, шумарство и прехрану.
- Међусобне односе y вези са извршавањем концесије уређују концедент и конце-489
48. Zakon о varstvu okolja, "Uradni üst Republike Slovenije", 32/1993 и 1/1996.
49. Uredbo o koucesiji za iskoriscanje gozdov v lasti Republike Slovenije ( "Uradni list Republike Slo
venije", 34/96) и Uredbo o koncesiji za gospodarsko iskorisôanje vode na odseku vodotoka
Dravinje za proizvodnji elektricne energije ("Uradni list Republike Slovenije", 62/96).

сионар уговором о концесији. - Надзор над извршавањем концесије врши концедент и надлежни орган.
Наведеном уредбом y области вода су утврђени услови за давање концесија за
привредно искоришћавање водотока Дравиње, на одређеном делу водотока. Концесионару je допунггено да привредно искоришћава водоток Дравиње искључиво за производњу електричне енергије. - Кондесионар мора да испуни следеће
услове: 1) да je правно лице које je регистровано y Словенији или да je физичко лице које je држављанин Словеније; 2) да je власник земљишта на којем ће ce градити мале хидроелекгране или да има право употребе тог земљишта; 3) да je оспособл>ен за обављање концесионе делатаости. - Мере и услови за извршавање додељене концесије ce ближе уређују уговором о концесији. - Концесија ce даје на 30
година, a по истеку тог рока може ce продужити на начин и под условима утврђеним уговором о концесији. - Концесија ce даје без јавног конкурса. - Међусобне односе концедент и концесионар детаљније уређују уговором о концесији. У случају
несагласносш између Уредбе и уговора о концесији, примат имају одредбе уредбе
Владе Словеније. - Надзор над извршавањем концесије врттти надлежни инспекцијски орган.
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Пример Југославије - Законом о режиму вода СР Југославије50) уређује ce
праћење и одржавање режима површинских и подземних вода од интереса за целу
земљу и међународних вода, као и режнма вода обалног мора, укључујућм и режим рада акумулацлја на тим водама. Закон не познаје концесије, a уређује институт водопривредне сагласности, коју издаје савезни орган надлежан за послове водопривреде за изградњу нових и реконструкцију постојећнх објеката н постројења,
као и за извођење других радова.
У Републици Србији ce Законом о водама51^ не одређује ексшшците статус
водног ресурса, a водопривреднп објекти су одређенп као "добра y општој употреби, осим објекти које су јавна предузећа и друга правна лица изградвла за сопствене потребе". Водопривредни објекти и друга средства којима располаж>гјавна водопривредна предузећа су проглашена за "државну својину". Водопривредна делатност (делатаост јавних водопривредних предузећа) je проглашена за "делатност од јавног интереса", a за њено обављање су ex lege основана три јавна предузећа.
У Републнцп Црној Горн су Законом о водама52-*дефпнпсане воде као "прпродно богатство које je y општој употреби". Произлази да ce воде и водопривреднп
објекти налазе y државној својннп. Законодавац je водопрпвредну делатност прогласио за "делатност од јавног интереса", a предвндео je да je могу обављати "јавна
и друга предузећа ", y складу са законом. Такође, законом je предвиђено да je Влада искључиво овлашћена да пренесе "право коришћења водама и водопривредним
50.
51.
52.

"Службени лист СР Југославије", 59/98.
"Службени гласник Републике Србије", 46/91, 53/93,48/ 94 и 54/96.
"Службени лист Републике Црне Горе”, 16/95 и 22/95.

објектима y државној својинп на јавна и друга предузећа", y складу са условима утврђеним законом.
У законодавству о шумама y Републици Србији и Републици Црној Гори постоје ндентпчна ијш слпчна решења y погледу правног статуса шума и делатности
шумарства. Шуме ce дефинишу као "добра од ошптег интереса" (и природно богатство), шуме ce проглашавају да су y "државној (друштвеној) својини"; a пословп заштите п унапређења шума (газдовање шумама) за "послове од ошптег интереса "
Шумама y државној својшни y обе републике газдују искључпво републичка јавна предузећа.
Из извршене аналпзн републичких законодавстава о водама и шумама произлазп да она не садрже одредбе о концеснјама?4^
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Пример Хрватске - У Хрватској je y области законодавства о водама на
снази Закон о водама,535455) Уредба о условима и поступку за доделу концесија на водама п јавном водном добру,56) Поморскп законик,57) Закон о морским лукама,58)
као н други законски и подзаконски прописи.
Законодавство о водама Хрватске предвиђа могућност доделе концесије за
захватање и коршићење воде, као н за изградњу и коришћење јавног водног добра. Давалад концесије je увек Влада, a корисник концесије je по правилу домаће
правно лице, јавна и приватна предузећа. У пракси ce концесија додељује на основу јавног конкурса и посебном одлуком Владе, која ce објављује y службеном листу. Такође, концесија ce даје за временски иериод од 15 до 20 година, a за поморска добра на 32 године. На оенову владине одлуке о додели концесије ce закључује
уговор о концесији између овлашћеног министра или државне управе (мжшстар
за поморство, саобраћај и везе; Државна управа за воде) и корисника концесије.
Уговор о концесији ce закључује ради подробнијег уређења концесионог односа,
који je концесионар дужан да потпитпе по правилу y року од 30 д а н а.^
53.

54.

55.
56.
57.
58.

Закон о шумама Србије ("Сужбени гласник Републике Србије", 46/91, 83/92, 54/93, 60/93 и
54/96), види чл. 2, 4 и 6. Закон о шумама Црне Горе ( “Службени лист СР Црне Горе”, 17/
80, 22/80,19/86, 5/90,10/90 и 21/91 и "Службени лист Републике Црне Горе", 11/93. и 6/94),
види чл. 2, 4, 7 и 9.
"... У нашем праву статус водних добара као државне својине и остваривања јавног интереса на тим добрима као да ce још увек постављају превасходно на основама административног управљаља водама, тако да y даљем развоју нашег привредног система треба
унапређивати решеља која обезбеђују рационално коришћење водних богатстава на економским принципима, при чему држава треба да буде носилац суверенитета, врховни чувар
и надзорник над очувањем водних ресурса, али и њиховог привредног коришћења на економским принцшшма y јавном интересу1'. Дејан Попов, Својинска трансформација y
области водопривреде, Право и привреда, 1-2/1996, стр. 53.
"Народне новине", 107/1995.
"Народне новине", 96/1996 и 11/1998.
"Народне новине1', 17/1994, 74/1994 и 43/1996.
"Народне новине", 108/1995.

45
Пример Румуније - Румунски Закон о води (1996) не познаје институт концесија, иако je изричито утврђено да "вода представља природни извор који има
економску вредност, y свим њеним облицима коришћења". Успостављање режима коришћења вода као природног извора je ексклузивно (искључиво) право Владе, које ce остварује преко Мшшстарства за воде, шуме и заштшу животне средине, са изузетком за геотермалне воде. Јавне воде су ex lege поверене на управљање
Самоуправном јавном предузећу "Румунске воде" (ScLf Managed Public Company
"Romanian Waters") од стране Министарства за воде, шуме и зашгиту животне средине.5960)
*

*

*

Воде и шуме су објекти природе, природна богатства и добра y општој употреби, односно јавна добра која непосредно служе ошптим циљевима и потребама.
Када je држава (јединица локалне самоуправе) њихов власник, тим јавннм добрима ce непосредно могу користити сва заивтересована лица, под условима и на начин одређеним законом. Њихова правна природа утиче на заснивање посебних јавноправних односа између органа јавне власти и приватних лица, y погледу њиховог
искоришћавања и употребе. У том контексту, воде и шуме као објекти природе
који ce налазе y својини државе или једшпце локалне самоуправе могу бити предмет уступања y концесију домаћпм и страни фпзичким и правнпм лнцпма.
Делатности шумарства н водопрпвреде су делатностн од јавног интереса, односно монополистичке делатности. Наведене делатности нису обпчне прпвредне
делатаости већ привредне јавне службе. Због њиховог специфичног положаја y
правном систему, делатности шумарства н водопрпвреде (н друте јавноправне делатности) ce подвргавају посебном правном режиму. У поступку њпхове органпзадије и обављања, те делатности могу бити предмет концесионирања, односно
устуиања y концесију (тзв. концесиона привредна јавна служба). Концесиона привредна јавна служба ce може дефинисатн као привредна јавна делатност коју
59.

Примери из праксе: Одлука о додјелл концесије за захваћање вода за потребе јавне
водоопскрбе Ш “Комуналац" п.о. из Биограда на Мору ("Народне новине", 6/1999, стр.
172); Одлука о додјели концесије за цршвење термалвих вода Хотелском туристичком
друштву Матија Губец д.д., Стубличке Топлице ("Народне новине", 8/1999, стр. 201);
Одлука о додјели концесије на водама y сврху узгоја риба y затвореним водама Деоничком
друштву за узгој риба, трговину, угоститељство и туризам “Рибњак 1905", Рибњак ("Народне новине", 6/1999, стр. 176); Одлука о концесији поморског добра y сврху господарског
кориштења луке посебне намјене - Индустријске луке Дуги рат ("Народне новиве”, 8/
1999, стр. 202); Одлука о концесији поморског добра y сврху изградње и господарског
кориштења цестовно-наутичке бензивске станиде Блатине ("Народне новине'', 5/1999,
стр. 142).
60. The Law No 107/September 25, 1996 - Water Law, види члан 4, ст. 1. и 2. и члан 80, став 1.

обавља прнватно лице (концесионар), y своје име a по нарочитом овлашћењу
(дозволи) надлежне јавне власти (концедент), ради реализације профита и остварења јавног интереса.
У законодавствима о концесијама земаља Централне и Источне Европе (Мађарска, Словенпја, Македоннја, Руска Федерација, Бугарска, Словачка, Република
Српска, СР Југославија, Србија) предмет концесија могу бити шуме и воде као јавна добра и објекти y неком од облика јавне својине (државна, градска, општинска),
као и делатности шумарства и водопрпвреде за које je успостављен државни монопол. Међутим, поред општих одредаба y законодавству о концесијама, које ce примењују и на водопрнвреду и шумарство, материју о концесијама законодавци уређују п гранским законодавством (на пример, закони о водама, шумама, животној
средини) и подзаконским актима (уредбе, одлуке). Одредбама тих прописа првенствено уређују спецификум предметних објеката природе и јавних делатности, односно детаљније уређују поједина питања уступања кондесија y области водопривреде и шумарства (Руска Федерација, Словенија, Југославија, Хрватска, Румуни-

Проф.др Слободан Бараћ,
Правни факултет-Приштина

Приватизација - нужан услов за страна улагања y
југословенску привреду
1.
Последњу деценију економско окружење y коме функционишу читаве националне привреде доминантно обиљежавају три битне чињеншде:ирво, тржишна
орпјевтација и тржтлттно регулисање економских активностидруго, интернационализација економских активности и треће, ограаничена улога државе y привредном животу.1) Заправо, деведесетих година овог века све земл>е на свету прихватају нови приступ привредном расту и развоју превасходно утемељеном на либерализацији и убеђењу да укључивање y глобалну светску привреду представља највећи изазов данашњице. Енергично ce одбацује водећа улога државе и затвореност као модел остваривања привредног развоја, који je доминирао како y развијеном, тако и y свету y развоју. Дефинитавно je напуштен ненријатељски однос према мултинационалшш корпорадијама. Из основа je измењен став према страним
улагањима y домаћу привреду.2)
Конституција новог југословенског привредног система^ нужно ce мора темељити на познавању ових стратешких определења савременог света. Сагласност
1.

2.

Др М. Базлер-Маџар, Економско окружење и трансформација система, КЕЈ, Трансформација југословенске привреде, привредни систем, предузећа и банке, Економски анали,
ванредни број, јун 1997.Београд, стр.19
Чак и ове земље које су раније са дубоким презиром гледале на стране инвеститоре, као
што су нпр. Северна Кореја, земља која je годивама била једна од најизолованијих на
свету, покушавају да данас широм отворе врата страшш инвеститорима, посебно из Јужне
Кореје и Јапана, стимулишићу их да улажу y делатности y којима ce обезбеђује већа запосленост или развој локалш н привредних капацитета.

са реалношћу међународног економског окружења није и не може бити шггање
избора. Ради ce о прекој потреби. У противном сами себи уводимо тоталну економску, поЈЖГичку н цивилизацијску блокаду.
Међутим, акгивно и успешно укључивање СРЈ y европски и светски економскн простор, што je нужан услов ефикаснијег коришћења и повољније валоризацпје њенпх људскнх, технжчко-технолошкпх природних ресурса, претходно претпоставља: прво, прецизно п јасно дефинисање државног, политичког и социјалног
идентитета СРЈ са одговарајућим уставнлм и правним регулисањем простора y
складу са познатим међународннм принцшшма и стандардима на релацији појединац-грађанин, предузеће, нација, држава; друго, дефинисање и артикулацију заштићеног концепта отворене привреде са предузећем као основним носиоцем активних и паспвних интегративних функција утемељеног на рационалном типу власнЕшгва; и треће, дефинисање и поштивање индивидуалних и групних националних п верских слобода и права грађана са основном циљном функцијом да добро
информисан, образован о мотивисан појединац буде промотер целине развојних
ннтегративних процеса и промена, као и прилагођавању међународном окружењу.
" Ако нам je Балкан судбина, онда нам je Европа перспектива. " То данас заиста не би требало бптп спорно, тим пре што европска опција, европски дух, европска визија и европски ггдентптет3
4*je y суштини само природни амбијент, развојни и
тржпшни оквир СРЈ, најлакиш и најперспективнији пут за остваривање права на
постојање и развој y међународним околностима. Отуда, потребно je приступити
што хитнијем вредносном изјашњавању према ЕУ и неопходним радњама за стицање њеног асоцираног члана, алн, чак можда и пре тога учинити све што je потребно за реинтеграцију СРЈ y међународну заједшшу и нормализацију њених односа са светским финансијским организацијама и СГО, али и истовремено одлучно кренути y радикалну и темељну промену привредног система чији ce доминантно тржшпни амбијент нужно мора базирати на пет, данас y свету познатих, полуга: мултилатеризам, неолиберализам, дерегулација, приватизација и стандардизација. Само тако привреда СРЈ може надокнадити изгубљено време и пршремити
ce за измењене и пооштрене критерије пословања y Европи и Свету, који не трпе
круто администратирање, прекомерну социјалу, економски неодрживе политичке
ававтуре, тржипшу дисфункцију и пословну инерцију.
Заправо, потпуно je извесна чињеница да евентуална спремност међународног
окружења да помогне оздрављењу југословенске привреде y највећој мери зависи
од спремности наше привреде да уважава критерије светског маркетинга и менаџ3.

4.

“Иако привревн систем одређене земље представља резултат политичке одлуке, ов je
такође, и то y још већој мери, резултат историјског искуства које временом прераста y
националну културу." (Америчка привреда, Кратак преглед, Информативна агенција
САД, стр. 13)
Више о томе: О.Ковач, Т.Поповић, Прилагођавање привреде условима пословања на
тржишту Еврпске Уније, Институт економских наука, Београд 1995., стр.24-40

мента. Велики изазови управо ce налазе на подручјима власничког, тржшпног, организационог, финансијског и управљачког реструктурирања напшх предузећа.У
том погледу још увек je актуелно вршити на премисама савременог маркетинга
ревизију пословних портфолиа, односно производннх програма предузећа, затим
уз помоћ акцжшисања предузећа и одређених аранжмана са банкам и другим повериоцима објективизирати и побољшати финансијску структуру предузећа, стимулисати менаџере и аквизиције, као и друге облике реструктурирања, те на крају
припремити предузећа за ступање y тзв. стратешјске пословне алијансе са спољним партнерима и афирмисати друге видове интернационализације пословања.
2.
Усавршавање система привређивања y СРЈ je питање које последњих година снажно заокупља пажњу како савезне и републичких Влада, тако и привреде и
њених асоцијација и научноистраживачких институција. Коначно je постало неспорно да ce тај процес мора базирати на афирмацијн предузетништва, инаугурацији тржишног конформизма и њима примереног динамичког ингениозног менаџмента и прпвредног лидерства. Оствармвање ових пдљева предоминатно ce везује за кореншу реформу предузећа, пословне филозофије и друшгвено-економског и политичког окружења.
У том смислу од предузећа ce очекује да ce кроз промену власничке структуре
прошпре извори финансирања његовог пословања, афирмшпе власничкн ризик,
повећа мотивисаност радника и менаџмента и, кроз претњу замене новим, диспдплинује и присили менаџмент на ефикасно н ефектнвно вођење предузећа.
Од Владе ce, пак, захтева да кроз изградњу адекватне инсткгуционалне инфрастрЈтауре, обезбеди ефикасну подршку таквој оријентацији, као и да мерама п
инструментима економске политике фигурира као катализатор пропулзивног тржишног прлвређивања.
Сведодп смо, међ)тим, да су реалгоадију започетих реформских процеса пратила, и још увек прате, одређена лутања, оклевања, пасивнж отпори и изговори
тешком финансијском свтуацијом. У међувремену, као што je познато, отпочео je
процес стварања нове правне регулативе државе, припрема и доношење мера економске политике, којима би ce требало зауставити неповољно кретање перформанси прнвреде, односно како би ce наша привреда кроз још смелије процесе приватизације и дерегулације оспособила да ce ефикасно укључи y светске токове капкгала и знања. При томе ce ни за тренутак не сме испустити из вида да ce: лрво,
процес реструктурирања привреде и афирмација предузетништва и динамичког
менаџмента нужно мора везивати за промену власничке структуре и успостављање ко^атибилности нашег система привређивања са преовлађујућнм моделима
светских токова капитала и знања; друго, процес акционисања предузећа, односно
стварање корпоративних предузетних облика није само прилика да ce дпверспфицирају извори финансирања, него оно мора бити праћено афпрмацнјом тржпнгга
предузећа, капитала и менаџера, како бн ce убрзао процес реструктурирања кроз
менаџере, аквизиције, продају, прпватизацнју, унакрсно власништво п друге
аранжмане који су својствени тржишннм економијама.

Транзиција југословенске прквреде није само промена власничке структуре и
приватпзација друштвено/државног секгора привреде. Али да je приватизација y
основи транзиције и нужан услов успешне транзиције y то дефиннтивно не би требало сумњати.
Постоји више начина на који ce може приступити приватизаднји. Међутим,
мало je адеквашог искуства, које би омогућило извлачење поука. То тим пре што
ce ситуација y СРЈ тегпко може поистоветити са сшуацијом y другим земљама које
су спроводиле прпватизадију јавног сектора. Зато су и поређења често неприкладна, па макар ce вршила и y погледу размера тог процеса. Оно игго коначно вшпе
није спорно јесте примарни, генерални циљ приватизације који ce огледа y стварању услова за побољшање управљања предузећнма и постизање оптималне дисперзије својине. Ова дисперзија треба да будс управо онолика колико je потребно
да ce неометано формира активно тржиште капитала,побољша распоред добити и
избегпе претерана прпвредна концетрација која je довела до економске неефективносги. Међутим, она не би смела да буде ни толико велжка да изазове расплнњавање својине, па да спречава власнпке y вршењу надзора над њеним управљањем.
Процес приватизадије треба да ce одвија што je могуће брже, како би ce убрзао и процес транзиције целокупне привреде. Брзина процеса je веома битна и за
спугавање процеса "тзв. спонтане приватазације" , која je често на делу и која y
суштини представља незаконито присвајање.
Истовремено, пгго je уосталом Законом о својинској трансформацији и наглашено, приватизадија треба да буде правична. СРЈ je закорачила y време када ce
треба извршити расподела кагштала који je нагомжлаван током минулих 50 година
и који je становншлтво платило својим ниским животним стандардом. Подела
треба да буде правична како би ce y будућности избегле другптвене тензије и конфликти.
Претходна начела, консеквентно, указују на приватизацију као на обавезан
процес, које начело на нашу штету није усвојено y правном систему. Зато ce и данас налазимо још увек на почетку тог процеса, јер постојећи модел и даље омогућава опстанак и даље репродуковање друпггвене/државне својине.Као процес, па
чак и као целокупност техничких псхлупака, приватизација сама по себи и не би
требала да буде проблем даје елитистичким струкгурама y друштвеним предузећвма, па и y државним органима близак исход какав нуди приватизација.
Са коначном приватизадијом y било којој области привреде сасвим логично
долази до управљачких и организадионжх промена и што je много важније долази
до објективног преструктурирања привреде y целости и то y корист оних њених
грана за које постоје природне компаративне предности за развој y којима ce најбрже, екоиомски најрационалније и економски најефикасније оплођавају уложена
средства и осгварује највећа добит. A то je најзначајнији корак на путу привлачења толико потребних директних страних инвестиција.5-*То тим пре кад ce зна да су
земље y транзицији суочене са смањеним могућностима традиционалног финанси-

рања преко зајмова пословних банака и других видова помоћи из иностранства,
која ce као по правилу усмеравала y јавни сектор и била најчешћи узрок буџетског
дефицита тих земаља. И то тим више, што ће ce те исте земље због катастрофалне акумулативне и репродуктивне способности властите привреде нужно морати
ослањати на друге изворе инвестиционог капитала како би постигле ниво инвестицпја од 20-25% друштвеног производа, што ce уошпте сматра предусловом за
контннуирани прнвредни раст. Очигледно je, да je за све њих најзначајнији расположиви извор инвестиционог капитала управо стране приватне инвестиције.
3.
Најзначајнпја поука пз деведесетнх година овог века за последњу његову деценију односи ce на потпуно измењен економски амбијент y свету y коме морају да
функционишу п делују н земље y развоју и индустрпјски најразвијенпје земље. Једноставно речено, правила економске игре су ce потпуно променила, посебно y вези са начином на који земље y развоју или земље y транзицији могу да дођу до
страног инвестиционог капитала. Дефинитивно je прошло време када су америчке, европске или јапанске пословне банке, очекујући велнки потенцијални профит
y односу на ризик, давале обимне кредите ( велика дужничка криза 80-тих ) шш
када je влада једне државе другој лако одобравала дпректну помоћ y време хладног рата и надметања Истока и Запада y ширењу утицаја y земљама y развоју. С
друге стране, најјаче западне земље, економске велесиле, данас ce суочавају са
економским тешкоћама које ограничавају њихову економску способност да као
некада пружају директну помоћ.
И з тих разлога, a обзиром да су им потребе за страним инвестпцпјама огромне, како пшром света y развоју, тако и y земљама y транзицији, развила ce велика
конкуренција за средства која су инвеститори спремни да ризикују на страна тржипгга. Ово надметање посебно je значајно за потенцијалне земље домаћина које
покушавају да развију конкурентнију прпвреду, да повећају пзгледе за успешан
привредни раст и да обезбеде већп животни стандард становншпгва, једноставно
да ce укључе y глобалну светску привреду. Ради тога оне мењају елементе друштвене, политпчке и економске/пословне климе како би пружвле пгго више гаранција неопходних за привлачење странжх директннх инвестиција.
Још крајем 90-тих година Трговинска комора САД je на основу обимннх
истраживања, која су спровеле компаније чланице, темељно исшггала шта америчке мултинадионалне компаније траже када процењују неку страну земљу као 5
5.

" Најзначајнији приливи СДИ y земље Централне и Источне групе земаља y транзицији
остварени су захваљујући пршшву СДИ везаних за процес приватизације y тим земљама.
Према подацима UNCTAD-a, чак 18% свих прилива СДИ y 1994. гоцини, y ову групу земаља везује ce за приватизацију. У 1993. години, чак 70% повећања прилива СДИ, везује ce
за приватизацију, док je y 1995. години, 60% прилива СДИ, y поменуту групу земаља, резултат приватизације телекомуникационог сектора. (UNCTAD, 1996.) Захваљујући овој
стратегији Чешка je y 1995. години остварила укупан прилив СДИ y вредности 2,5 млд
долара, Мађарска 3,5 млд долара, Пољска 2,5 млд долара." ( Др Ј.Козомара, Др
Б.Пелевић, Координација прилива страних директних инвестиција и спољнотрговинска
политика Југославије, КЕЈ, Трансформација југословенске привреде, оп.цит., стр.253 )

потенцијалну локаднју за своја улагања. При томе je утврдила 12 најважнијих критерпја: каракгеристике локалног тржишта (величина, релативно богатство и куповна моћ, потенцијалнп раст ових варијабли); приступ тржиппу (државна контрола, могућност н слобода пословања приватног сектора, закони и прописи);радна снага (број и квалптет локалне радне снаге); валутни рпзнк (инфлација, девалвацпја); репатријацпја кагштала (прописи којп регулишу изношење уложеног кашггала и профита из земље домаћина); запггита интелектуалне својине; трговинска политика; законска регулатива; пореске стопе и олакшице; политичка стабилност; оквпрп макроекономске полптнке п ннфраструктура/пратеће услуге.6)
Међу њима није тешко препознавати већину разлога који врло дестимулатпвно делују на стране пнвеститоре за улагања y југословенску привреду.7'* Пре
свега политичка нестабилност y некжм деловпма земље и лош политички рејтинг
y међународним органпзацијама, a затим, нејасни прописи о приватизацијн, несигурност y дужини трајања законских прописа, рестрикгнван приступ y погледу отворености појединих стратешких сектора привреде за страна улагања, неприватизованост банкарског сектора и финансијских инстнтуција, као и других најважнијих сектора без којих нема ефикасног фЈЂКционисања привредног система, створилп су дубоко неповерење код страних инвесптгора и од југословенског привредног подру^чја створпли врло непривлачну дестинацију за страна улагања.8)
Иако je извесно да ће прпватизација и програм економских реформм на кратак рок нужно довести до одређеног степена дестабшшзације, обавезан и ефнкасан програм приватизације свих сектора који су битни за систем привређивања ће
на дуги рок стабилизовати фннансијски положај земљ>е и њену прпвреду y целини.
Повећање степена политичке стабилности и сигурности, са своје стране ће учмнити да ce испоштују најважнији критерији привлачења странвх инвестиција. Глобална несташица кашггала расположивог за финансирање раста и развоја земље
уверљиво упозорава да прнвлачење страних директних инвестиција нема алтернативу, тим пре кад ce зна да оне могу да доведу до значајних користи, укључујући ту
и трансфер технологије, и отварање нових радних месга и повећање извоза. Ради
тога je привлачење страних директних иввестицжја conditio sine qua non успепше
југословенске привреде.
Све то само дотврђује већ познату н искуством већ потврђену чињешшу да
"транзпција" југословенске прввреде захтева модерну и вешгу државу, чија умеш6.
7.

8.

Више о томе: Привлачење страних инвестидија. Издање центра за међународно предузетништво (CIPE), стр.8-11
" Од 135 земаља на листи часописа Instituüonal Investor ( март 1997.), по степену ризика
улагања Југославија ce нашла на 128.месту. Иза ље je ризичније улагати само још y Ирак,
Заир, Либерију, Авганистан или Северну Кореју." (Др Ј.Козомара, Др Б.Пелевић, Координадија прилива страних директних инвестиција и спољнотрговинска политика Југославије, оп.цит., стр.240 )
У периоду од 1993. године па до дан4с y СР Југославији нема значајнијег прилива страног
Еапитала, што само потврђује чиљеницу да СРЈ y постојећој ситуацији није ни мало ивтересантна локација за стране директне инвестиције.

ност мора бити утемељена на научним сазнањима и позитивним искуствима савременнх тржшпних привреда y свету, a вештина искорипггавана y подршцп и брзом
прилагођавању развијеној робној производњи и тржжпном начину привређивања.
Само уз такву државу, која je склона радикалним променама привредног система,
y привреди ce може успоставити тржшпте, и то тржшпте не онакво какво ми желимо, већ онакво какво je оно по својој природи, са свом озбиљношћу његових
функција. Истовремено, само на тај начин ce може избећи замка да држава поново
не преузме улогу једпног организатора и коордвнатора читаве привредне акгивности, односно само на тај начин ce може потиснути њена природна склоност ка
подржављењу свега и свачега, уместо њеног максималног ангажовања на спровођењу процеса приватизације.
Према томе, за успепшо спровођење процеса приватизације од посебног значаја je улога државе, која je обавезна и она je једина која то може, да y релативно
кратком року испунн минимум неопходних услова бптних за тржишни начин привређивања. Ту ce пре свега мисли на успостављање стабилних прннцппа јасно дефинисане државе са предизно одређеним надлежностима савезне и републичке
властн, како би ce дефннисало и формализовало оно пгш je држава до сада већ радила, али претежно не формално чиме би и одговорност државних органа била
потауно одређена, с једне стране, и избегло ce двојство властп и сукоб надлежности, с друге стране. То je први, али нужно потребан услов за спровођење попггене
приватизације, за истинску афирмацију предузетншптва као кључног факгора y
привредном развоју, те за изградњу адекватног система економских п правнпх пнструмената за вођење тржишту усмеренпх токова друпггвене репродукцпје. У
суштини то само значн да je држава та која треба да обезбеди владавину права н
створи такве институционалне оквире да прпвреднп субјектп остварују добит на
законом дозволвен начин.
Зато je сасвим сигурно да ће држава како због специфичности које су иманентне само југословенском економском простору, тако п због крупних проблема наслеђених из претходне Савезне државе, a посебно због полвтичког и економског
окружења y коме наставља њен континуитет, још за дуги пмати значајно место и
играти активну улогу y развоју прнвреде. Отуда проблем ннје y томе да лн je држава потребна или није y тржшлној привреди, има ли она ту своје место п улогу пли
не? Много je важније питање каква држава и колико je државе потребно привреди? Н а којим секторима треба да делује, те y чему ce састојп и на којпм проблемпма ce исцрпљује интервенцпја државе y прпвреди? Потпуно je извесно да то нпје
гломазна, неефикасна н застарела држава, која je бнла својствена земљама реалног социјализма. Прелазак на привреду са интегралним тржипггем претпоставља
модерну, демократску н функционалну државу. Само уз такву државу тржшпте
може бити регулатор свих привредних токова. A то управо значп онолпко државе
колико je нужно потребно и на секторима где je заиста потребно, управо онолико
колико то захтевају међууслвл>ености државе п тржмшта. Ни мање, нп више.
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Приватни клиринг
1. Увод
Набавка увозних инпута, нужних за оживљавање домаће производње, претпоставља брзи раст извоза. У садашњим приликама то je тегпко остварљиво. Један
од разлога je што je земља уиућена на конвертибилни начин плаћања, пошто je
званпчнн билатерални клиринг забрањен Статуом ММФ, и на трампу, која je најскувљи облик плаћања. Резултат je раст дефицита платног биланса, који je постао
синтетички израз противречности y којима ce налази привреда СРЈ. Приватни
клиринг, као допунски начин плаћања, бар са зем.љал1а y транзицији, ублажио би
притисакна платни биланс земљ>е.

2. Увођењ е приватног клнринга
Велика привредна криза измсђу два светска рата била je докрајчила међународну трговину засновану на мултилатерализму y међународним плаћањима, који
ce ослањао на златни стандард односно оппггу конвертибилност валута. У настојању да запггите сопствене платне билансе и стабилност домаћих валута, државе
пшром света прибегавају протекционизму. Тако међународна трговина постаје
жртва екплозије девизних ограничења. У међународним плаћањима мултмлатералност одступа пред клжржнгом. Овом начину плаћања била je прибегла и Краљевина Југославија.1^
Први споразум о клиришпком начину плаћања Краљевина Југославија закључила je с Аустријом 20. јануара 1932. године, с важношћу до 20. априла исте године.

Други клиришпки споразум ступио je на снагу 21. априла,12) a Југославија га je отказала 21. октобра 1932. године.
Југославија je била увела клириншки начин плаћања y размену и с великим
бројем других земаља. У току 1930-их година главнину спољне трговине Југославија je обављала уз клириншкн начин плаћања, укључујући "званични клиринг"
односно "службени клиринг" и "незванични клиринг" односно "приватвш клиринг".
И приватни клиринг као и звалични клирннг Краљевина Југославија најпре je
применила y трговини с Аустријом. Главни разлог за увођење приватног клиринга
био je настанак високог потражног салда y размени с Аустријом y размени уз званпчни клиринг. Тај салдо погађао je Југославију не само зато што je он значжо бескаматно кредитирање Аустрије, него и зато што je изазивао незадовол>ство извоних предузећа, која су месецима морала да чекају на ред да би наплатила потраживања од Аустрије остварена извозом. Управо да би обезбедила настављање нормалне размене с Аустријом y режиму девизних ограничења, и избегла гомилање
потражног салда, Крал^евина Југославија je увела приватни клиринг, који "омогућава слободно обављање платног промета y граниттама девизних огранвчења" .34*)
За разлику од званичног клпринга, који je y размену с Аустријом уведен међудржавим уговором, приватни клиринг Краљевина Југославија увела je једнострано - решењем М штстарства фшанспја.4) Приватни клирпнг прнмењен je најпре
y размени с Аустрјом. Исто тако и y размени с Италијом y отттттттт уговор о званнчном клирингу уграђсна je могућност и за прпмнену приватног клиринга.

3. Разграничење званичног клиринга и приватног клиринга
И зраз приватаи клиринг нема никакве везе с природом својине учесника y
платном промету с иностранством. Тачнији израз био би "незванични клиринг",
за разлику од "званичног клиринга11.
Радн ce о два облика међународних поравнања. Самим тим их je тешко јасно
разграничити. Али, нпак, пзмеђу ова два облика клиринга постоје значајне разлике које утичу на њихову употребну вредност.

1.
2.

3.
4.

K. М. Љубисављевић: Платни промет са иностранством (друго допуњено издање), Београд, априла 1934, стр. 21 и следеће.
II споразум о клирингу с Аустријом, “Службене новине", бр. 103, 7. мај 1932. године.
Оригинал сачуван у: Народна банка Југославије (НБЈ), Завод за израду новчанида (ЗИН),
Архив, досије бр. 78, фасцикла “Аустрија".
Љубисављевић: Платни промет са иностранством, стр. 30.
Решење министра финансија Краљевине Југославије, бр. II 11328 од 24. септембра 1932.
годиве. Оригинал сачуван у: НБЈ, ЗИ Н , Архив, досије бр. 78, фасцикла "Аустрија".

а) Правни аспект
Прво, званичнп клирпнг, обично y употреби као билатарални клирчнг, ијш
просто клиринг, je начив пребијања y међународним плаћањима уређен међународнпм плагаим споразушша. Прнватни клиринг, пак, не уводи ce међународним
платнпм споразумима, него једностраним одлукама држава учеснида y међународном платном промету.
Друго, пребијање потраживања y међународном платном промету y облику
званичног клпрннга обавља ce преко декгралних банака земаља партнера. Зато
ce за плаћања y облику званичног клнринга каже да су "државни посао". Пребијање y међународном платном промету y облику приватног клиринга, пак, не врши
ce преко центраних банака, него преко тржшпта девиза.
Треће, y званпчном клирингу уговара ce обрачунска валута односно девизни
курс по коме ће пребијања бити извршена. У приватном клиришу не уговара ce
обрачунска валута, нпти ce пребијање врши по званичном курсу. У ствари, овде и
нема директног пребнјања, па ce зато приваши клмринг означава "индиректним
клирннгом". Плаћање ce остварује на домаћој берзи продајом извозом стеченог
потраживања за домаћу валуту, и то по текућем, тржишном девизном курсу, који
продавац потраживања и његов купад слободно уговарају.
Међутим, ако није спорно да je званични клиринг "државни" начин плаћања,
ни за прнваши клиринг ce не може рећи да je сасвим "недржавни". Прво, и овај
начин шхаћања ce уводи одлуком државе.
Друго, да би он могао да ce примењује, нужно je да на то пристане и друга држава - партнер. Према томе, и кад нема међународног платног споразума, мора
постојати бар прећутна сагласност двеју земаља за примену приватног клиринга.
Треће, и плаћања y приватном клирингу су под надзором државе. Али, тај надзор
држава не врпш преко централне банке непосредно, него на тај начнн што берзе
свакодневно извепггавају централну банку о обављеним закључницама о купопродаји девизних потражнвања између извозника и увозннка домаће зешве.
Најзад, и приватни клиринг мора да ce одвија у свему по посгупку који пропише држава. У складу с тим, приватну клиринг којим би ce избегавао званични клиринг, на прнмер, изравнавање дуговања и потраживања по основу робног промета
с иностранством преко попгге, уместо преко овлашћених банака, био je забрањен,
односно "казним".

б) Економски аспект
Будући да je и приватни клжринг облмк пребијања, он je y блиском сродству са
званвчним клиривгом. Ни y приватном клирингу као ни y званичном клиришу,
салдо остварен y размени с једном земљом, не може ce користити мултилатерално, него само билатерално. Другам речима, своје девизно потраживање, остварено
извозом y једну земљу, извозник може продати само купцу који je увезао робу из5
5.

Д. Узелад: Клиринг y теорији и пракси, Геца Кон, Београд, 1932, стр. 29.

те земље y коју je извоз пзвршен. У том погледу, дакле, приватни клиринг je истоветан са званичним клирингом. Ту ce, другнм речима, и приватни клиринг, као и
званични клиринг, разликује од конвертибилног начина плаћања, y коме ce девизе
прибављене y размени с једном земљом, могу користити за плаћања увоза из било
које друге земље.6-*То je, са становипгга националне привреде, главна слабост приватног клиринга. Међутим, са становишта појединачног посредника y међународним плаћањима, то je највећа погодност приватног крлиринга, јер омогућава заснивање промета нестабилних валута.
Друго заједничко обележје свих облика килиринга je што ce примењују y
платним односима земаља које оскудевају y конвертибилним средствима плаћања.7)
Али, између званичног и приватног клиринга постоје значајне разлике које
имају великог утицаја на њихову употребну вредност.
Главна ограничења приватаог клиринга y односу на званични клиринг су:
а) Како није инситуционализован, то јест уређен међународним споразумима,
приватни клиринг, као ни трампа, не пружа учесницима y привређивању извесност y погледу увоза улаза за производњу нити за }тчивање производа y иностранству. Другим речима, за разлику од званлчног клиринга, где je извесност међународним платним споразумима обезбеђена, бар на годину дана, y приватном
клирингу послови ce закључују ad hoc.
б) За разлику од билатералног клиринга, којж je под непрекидним надзором
цевтралне банке, надзор над приватанм клирпнгом je лабавијп. У напшм условима, с обзиром на анархију y односима с иностранством, особито с отцешвеним деловима Југославије, држава нема одговарајућп увид y размен}7, па ни плаћања.
Анархично коришћење приватног клиринга може стога довести до умножавања
дефицита и суфицита без пребијања на нивоу целе привреде, пгго ce ш аче врши y
званичном клнрингу, кад ce њнме добро рукује. Тако ce исговремено може непотребно кредигирати иностранство и стварати дуг према њему. Укупан обим размене с инострaнством би стога могао биги много мањн него што бн био уз званичнж клиринг.
У датим условпма решење би било каналисање плаћања y виду приватног
клиринга преко великих банака. Само на тај начлн бн ce могле y потпуности искористити предности приватног клиринга, које нису мале.
в) Најзад, како ce y званичном клирингу уговора обрачунска валута, ирелеванто je стање домаћих валута земаља партнера. У приватном клирингу je обрнуто. За непосредне учеснике y међународној трговини - нзвозна и увозна предузећа битао je важно стање домаће валуте. Уколико je ризик од нестабилности домаћнх
валута велики, спољнотрговинска предузећа ће дати предност трамлп y односу на
приватни клиринг, уколико иза себе немају моћне банке које би, као посреднпцн y
6.
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промету нестабилних валута, на себе преузимале ризик подршке спољне трговше
са земљама с нестабилним валутама. У оваквим случајевима, као и y трампи, могућа je примена банковних гаранцнја.
А јш , приватни клирннг има значајнпх предности y односу на званични клирпнг:
а) Прпватнп клирпнг je слнчан режиму слободног промета девиза утолико
што извозник своје девизно потраживање слободно продаје на домаћој девизној
берзи по девпзном курсу одређеном понудом н тражњом девиза, односнбо по курсу који ce утврђује на берзанском састанку, где ce извозници и увознипн ослањају
на своје банке. Оне су y приватном клирингу нужни учесници.
б) Дакле, што je посебно важно, где ce тек заснива финансијско тржипгге,
прпватни клирннг y међународна плаћања уносн елеменат девизног тржишта. Он
би тако могао допринети развоју тржишта новца и краткорочних хартпја од вредностп.89)
в) Управо захваљујући томе што ce плаћање довршава преко девизног тржингга, преко индпвидуалних берзи или посредника, прн приватном клирингу ce
тенденцијално образује равнотежни курс међу националним валутама. Н а тај начин, приватни клиринг тенденцнјално делу^е ка уравнотежавању размене, игго y
званичном клирингу није сл^^ај.
г) Најзад, што je y одсуству нормалних односа с низом земаља посебно важно,
плаћање y виду приватног клиринга може ce уводити једностраним одлукама
партнера, то јест без међународних платних споразума, до којих не може доћж без
узајамног међународног признања новонансталих држава. Другим речим, приватни клирпнг омогућавао бн мање више нормалну трговину међу чланицама бивше
СФРЈ захваљујућж управо прпватаом клиришу.
Све y свему, y датим условима приваташ клиринг могао би корисно послужити
развоју спољне трговше СР Југославије. Шта више, y садашњим условима он би
могао бити псхебно драгоцен. Разумљиво, не би могао бити једини начнн плаћања
с иностранством, него један од начина плаћања, и то допунски.

4. Садржина приватног клиринга
Сунгпша приватног клиринга je y обезбеђивању сусрета продаваца и купаца
девиза остварених y размени с иностранством. Другим речима, плаћања y приватном клирингу врше ce непосредно између учесника y размени, то јест између предузећа-извозник и Ј^озника. ^
Купопродаја девиза врши ce y домаћој валути извозника и увозника.
8.
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Поступак плаћања y приватном клирингу je следећи:
Увозник од своје овлашћене банке тражи да му прибави страна средства плаћања преко берзе. Тада овлашћена банка, попгго изврши законом предвиђена
правдања, то јест испуњеност законом прописаних услова, тражена девузна средства прибавља од пзвозника робе y исгу земљу пз којс увознпк прнбавља
робу.1сЧИзвозник, природно, иде обрнутнм путем. Он, као и y режвму слободне
трговине девизама, сам непосредно или преко своје домсће овлашћене банке на
берзи нуди на продају за домаћу валуту своје девизно потраживање остварено извозом. То потраживање он нуди купцу коме су ова средства нужна да би шхатио
дуг по основу увоза робе из псте земљ е.11) Другпм речпма, пзвознпк робе y једну
земљу, са којом ce платни промет одвија уз плаћања y прнватном клирингу, уступа
увознику робе из те земље тамошње девизно потраживање за домаћу валуту.
Сада увозникова банка, пошто je од извозника односно од његове банке откупила потраживање по основу извоза, увозниковом повериоцу ремитује набављени
пзнос девнза.
Извознпк своје уверење о пзвозу y дату земљу правда увознпм п
друтим докумевггима свога контрахенга-увозника y смислу девизних прописа, и
берзанском закључницом, која служм као прећутно одобрење централне банке.101213145^
У завничном клирингу пребијања y платном промету између две земље врше
ce преко њихових централних банака нли других званпчних овлашћенихустанова.
Пребијања y прнватном клирингу врше ce непосредно између учесника y размени,
то јест између предузећа - извозника и увозника. Међутим, и овде постоји надзор
државе. Прво, свакодневно берзе морају пзвештавати централну банку о закључницама о обављеним девизннм пословима између извозника п увозника. Друго, н
приватни клиринг мора да ce одвија на нааин који држава прописује, како би могла да врши надзор над пословањем с иностранством. У складу с тим прпватап клиринг којпм би ce избегавао званични клпринг, на порпмер, пзравнавање дуговања
и потраживања по основу робног промета с инострсанством дозначавањем преко
поште,уместопреко овлашћених банака, био je забрањен,однбосно "казним".
Суштина прпватног клпринга je y обезбеђпвању сусрета продаваца и купаца
девша остварених y разменп с иностранством. Слпчност приватног клиринга са
режимом слободног промета девиза je y следећем. Извозник пз једне земље своје
девизно потраживање, остварено извозом y др)Т}гзрмљу, нуди на берзн кутоц}7који
треба да платп робу увезену пз те нсте друге земље y којој je извозник стекао девизно потраживање.13; Купопродаја девпза вриш ce y домаћој валутп извознпка п
увознпка. Другим речима, нзвознпк робе y једну земљу, са којом ce платнп промет
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одвија уз плаћања y прнватном клирингу, уступа увознику робе из исге земље своје тамошње девизно потраживање за домаћу валуту.
Поступак плаћања y приватном клирингу je следећи:
Увозник од своје домаће овлашћене банке тражи да му прибави страна средства плаћања преко берзе. Тада овлашћена банка, пошго изврши законом предвиђено правдање, то јест испуњеност законом прописаних услова, тражена девизна
средства прпбавља од извозника робе y исту земљу из које увозник прибавља роб у.1617)
Извозник, природно, иде обрнутим путем. Он, као и y режиму слободне трговине девизама, сам непосредно или преко своје домаће овлашћене бавхе на берзи
нуди на продају за домаћу валуту своје девизно потраживање остварено извозом.
То потраживање он нуди купцу коме су ова средства нужна да би платио дуг по
основу увоза робе из исте земљ е.18)
Сада увознпкова банка, пошго je од извозника односно његове банке откупила потраживање по основу извоза, увозниковом повериоцу ремитује набавл>ени
износ девиза.19-*
Извозник своје уверење о извозу y дату земљу правда увозним и другим докуемнтима свога ковтрахевта-увозаника y смислу девизних прописа, и берзанском
закључницом, која служи као прећутно одобрење централне банке. 20^
Приватни клиринг je сличан режиму слободног промета девиза утолико што
извозник своје девпзно потраживање слободно продаје на домаћој девизној берзи
по девизном курсу одређеном понудом и тражњом девиза, то јест по курсу утврђсном на беразнском састанк}'. С др\те стране, приватнп клнрннг остаје y сродству
са "званпчним клирингом". Напме, ни y "прпватном клирингу", као нн y "званичном клиришу, салдо y размени с једном земљом не може да ce користи мултилатерално, него само билатерално. Другим речима, извозник своје девизно потраживање, остварено извозом y једну земљу, може продати само купцу који je увезао
робу из исте земље y коју je извоз извршен. Ту ce, дакле, приватни клиринг разликује од режима слободне трговине девизама, y коме ce девиза прибављена y размени с једном земллм, може користити за плаћање увоза из било које друге земл>е.21^

5. Девизни курс y приватном клирингу
У приватаом клирингу девизни курс je кључно питање. Он je његово посебно
обележје. За разлику од званичног клиринга, овде je девизни курс резултанта сло16.
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бодне понуде и тражње. Стога je y приватном клирингу управо девизни курс главни регулатор размене измсђу двеју земаља. Наиме, ако извоз из земље A y земљу
Б расте, рашће и понуда валуте земље Б. Стога ће курс валуте земље Б опадати.
Кад опадање курса валуте земље Б буде такво да ce извоз y земљу Б више не
исплати, извоз y земљу Б ће опасти. У исто време, увозници из земље А, имајући y
виду повољан курс валуте земље Б, повћаће свој увоз из те земље. Уколико буду
више увозили, утолико ће расти тражња за валутом земље Б. Курс валуте земље
Б ће расти све дотле док извоз y земљу Б не постане поновно рентабилан. 22-)Тако
y приватаом клирингу девизни курс тенденцијално делује y смеру уравнотежавања размене између двеју земаља и тако отклања главни недосдтатак званичног
клиринга.
Извозник своје потраживање пријављује берзи било непосредно, било преко
овлашћене банке. Он понуду врпш по курсу утврђеном на берзанском састанку.2324-'
Ваља, међутим, имати y виду да девизнж курс странке моху уговорита и међусобно, то јест без посредовања берзе.

6. Б ерза и приватни клиринг
У начелу, плаћања y приватном клирингу врше ce преко берзе. Како ce и овде
ради о пребмјању, то јест девизном ограничењу, централна банка или установа која je за то посебно овлашћена, даје претходно одобрење за сваки посао и y приватном клирингу. Да би ce олакшала трговина између двеју земаља, може ce предвидети да берзанска закључница служп као прећутно одобрење централне банке за
закључени посао. Друшм речима, берзанска закључнпца служи као прећутно одобрење централне бавке.
За сваки закључени посао берза купцу и продавцу девпза даје берзанску закључницу. Међутим, банке извознпка и увозника земље А, морају ce постарати да
банке земље Б од тамошње централне банке односно надлежне установе прибаве
потребно одобрење за извршење пребијања потраживања. Купац девгоа, то јест
увозник, пошто одговарајућим документима претходно оправда увоз. продавцу девиза - извозвику исплатиће одговарајући нзнос y домаћој валуги. Н а тај начнн,
увозников робни поверилац ("исггоручилац робе), добија протввредност испоруке y
валути своје земље. Тако ce извозниково уверење по извозу робе правда берзанском закључницом п увозним п др\тим документнма предвнђеннм законом. 24)
Извозници и увознпци могу купопродају девпза обављатн н непосредно, то
јест без посредовања берзе, али под условом да су члановп берзе. Међутим, п тада
ce правдање извозничких уверења и увозничких докумената мора врпштп код ов22.
23.
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лашћених банака.25267) Разлог je једноставан: надлежни државни орган настоји да
обезбеди надзор над плаћањима с иностранством, односно над платним бплансом.
Учешће берзе y купопродаји девиза y приватном клирингу ирвенствено je
одређено тежњом државе да има увид над одвијањем платних односа с инострсанством, јер je берза обавезна да сваки дан, на прописаном обрасцу, извеиггава централну банку о свим берзанским закључницама. Међутим, на оваквом пропису инспстнрале су берзе пз сопствених интереса: убирање прихода y виду провизије y посредовању y девизннм трансаквцијама y приватном клирину. Спољнотрговинска
предузећа, међутим, из истог разлога, то јест због берзанских провизија, y настојању да избегну трошак посредовања, настојала су на праву да девизне послове
обављају без посредовања берзе. Народна банка Југославије y својим овлашћењима за приватни клиринг није изричпто наметала обавезу сповсфења купопродаје девпза уз посредовање берзе. Али, ту обавезу je прописивало Министарство
финансија Краљевине Ј)тославије. Народна банка југославије y једном званичном
акту износи да Министарство финансија треба y том погледу да донесе "мериторну одлуку ", с обзптом на то што су постојале "две тезе ": "једна извозника да им ce
на овај начин наноси пггета, a друта домаћих берзи које настоје да своје приходе
1 ' путем спровођења преко њих што већег дела девизно-валутних трансак-

7.

Погодности приватног клиринга

Заједничко обележје приватног клиринга са званичним клирингом je пребијање потраживања између двеју земаља по основу мсђусобне размене. Оба облика
клиринга примењују ce y размени међу земљама које оскудевају y конвертибилним средствима плаћања. }
Између две врсте клиринга постоје и значајне разлике које иду y прилог приватног клиринга.
Приватни клиринг сматра ce еластичнијим облжком плаћања од званичног
клиринга. Он };чесншџша y спољној трговини оставља више слободе тако да више
и доприноси "слободнијем кретању спољне трговине". Наиме, ако ни једна од
страна учлесница У размени не прави сметње трговини, на пример увођењем контингената и слично, трговина ће ce одвијати лакше него y званичмом клирингу.
Извозницп ни једне од двеју страна неће бити изложени дугом чекању на ред за
наллату потраживања, будући да извозник своје потраживање y датој земљи увоз25.
26.

Исто, стр. 30-1.
Допис Народне банке Краљевине Југославије Министарству финансија - Одељељу
државног рачуноводства - Девизно-валутни послови, Београд, 28. јула 1934.године, број
134678. Сачувано у: НБЈ, ЗИН, Архив, досије 92, свеска за друго полугође 1934,
валутно-девизни послови.
27. Љубисављевић, Девизни прописи..., стр. 15.

ници може да прода чим му ово буде стављено на слободно располагање, разумљиво, по девизном курсу који моће постићи.

8. Закључак
У формулисању "модела" платнвх односа с инострсанством треба ce држати
искуства: најбољи je онај начин плаћања који највише погодује одвијању спољне
трговине y датим условима. Стога, препоручује Љубисављевић: "Не држати ce
круто ни једног система плаћања. Јер ни један није циљ за себе, него средство за
олакшавање размене".29) Главна предност приватног клиринга je избегавање чекања на ред за наплату извозних потраживања.
"Али, при свем томе - истнче Љубисављевнћ - не значи да би било опортуно
да ce прпватан клиринг заведе са велпкнм бројем земалва, услед разноврсннх односа којп постоје y погледу кретања узајамне спољне тргтовше ". )
Напш писци о приватном клирншу између два светска рата упозоравају да ипак не треба фетишизовати приватни клиринг. Он сам по себи не може да решава
платне проблеме између двеју земаља. То ови писци илуструју разликом y искуству с приватним клиривгом y размени с две тада суседне земље - Аустријом и
Мађарском. У ова два случаја приватни клиринг даје различите резулгате. У размени с Аустријом био je успешан, али y размени с Мађарском није функцжжисао
на задовољавајућж начнн. Исход примене приватног клиринга зависи од понашања земаља учесница y размени. У разменж с Аустријом приватни клиринг je
успепшо функдионисао, јер je и Аустрија, као и Краљевина Југославија, била заиснтересована за што слободнију међусобну размену. Ни једна страна није правила
"тешкоће слободном обављању послова". С Мађарском je било обрнуто. Док je
Јутославија настојала на либерализму y трговини и плаћањпма, Мађарска je отежавала наплату фтословенских потражввања. Тако, мађарскн поверилац могао je
располагати својим потраживањем y динарима чттм они 6yj^/ Јчшаћенп код овлашћене домаће банке и оправданн. У Мађарској средствима положеним y пенгонма
југословенски поверилац није могао располагати без прибављања нарочптог овлашћења за компензацнју, које je y Мађарској тепжо и с великим закашњењем добијано. Укратко, прпватнп клпрпнгу размени сМађарској није дао "очекиване резултате ", јер je његова примена била једнострана.289301
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Мр Дејан Симић,
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Банке и процес својинске трансформације
1. Увод (својннска трансформација и банке)
Процес својинске трансформације (који ce спроводи y правцу претварања
доминантне друштвене својине y приватно власнииггво) заузима централно место y спровођењу наших економских реформи. Ова материја je y Републици Србпјп регулисана Законом о својинској трансформацији.1i
Како банкарски сектор чини знатан део српксе привреде свакако да je од
значаја установити рефлексије законских одредби односно самог процеса спровођења својинске трансформаицје на банке. То je поготово интересантно ако ce
пма y виду да ce одредбе Закона о својинској трансформацији непосредно не
односе на банке, као ни на осигуравајућа друштва и друге финансијске организације.2'123
Међутим, Закон о својинској трансформацији ce посредно односи на банке са
најмање два апекта. Пре свега, како ce банке по Закону о банкама и другим финансијским организацијама могу оснивати само као акционарска друштва'1-1,
својинска трансформација акционара банака ће аутоматски створити нови
квалитет y стуктури власничког капитала који ce налази y банкама.
Такође, Закон je интересантан за банке и са аспекта положаја банака као
поверилаца из кредитних односа јер je извесно да ће и одређен број привредннх
1.
2.
3.

Закон о својинској трансформацији ("Сл. гласник PC" 32/97).
Закон о својинској трансформацији, члан 1. став 3.
Закон о банкама и другим финансијским организацијама ("Сл. лист" 32/93 и 24/94).

субјеката који су дужници банака ући y процесе својинских промена. Поставља ce
питање какве ће последице на банке као повериоце оставити прнмена Законских
одредби које ce односе на конверзију доспелих дуговања y акднје.

2. Докапитализација банака и приватизација акционара банака
Извесно je да ће ce промена својинске структуре постојећих банака као акционарских друштава, обавити са својинском трансформацијом садашњих акционара, али н путем докашггалпзације (куповине нових акција) од стране прпватнпх предузећа (предузећа са већинским делом приватног капптала) пли појединаца. Н а овај начин би требао да ce створи н појачан интерес акционара за актпвније учешће y управљању банкама, што тренутно није случај y југословенском банкарству.
Предузећа и грађани су куповали акције банака пре свега из разлога што су
по основу тих акција стицалу услове за добијање кредита (куповнна акција je била услов за добијање кредита). Водећи акционарн банака чији су представниди
бирани y саставе управних одбора банака су настојалн да за своја предузећа добију кредите по што повлашћенијим условима (висина камате, период отплате н
сл.), a не о успешности пословања банке и стицања њеног профита. Таква пракса
je створпла парадоксалну ситуацију да су највећи акционарп банака п њпховп највећи дужници. Право на управљање, дивиденда, тржшпна вредност акција нли
могућност њихове продаје нису били разлози куповине акдија. То су углавном
биле само теоријске претпоставке за права која су била садржана y акцијама. Акционарство y Југославији, па ни y југословенским банкама нажалост још увек
није заживело y правом с.чгаслу.
Спровођење поступка докапитализадије банака y садашњпм условпма високог новоа нелнквидности југословенске привреде и још увек нпског степена
приватне својине y укупној својинској стрЈжтурп je са временског становншта
доста непзвесно. Извесно je да je југословенскпм банкама које су y већннн
суочене са проблемом хронпчне неликвпдности потребан здрав капнтал. Како
југословенска прпвреда нема довољно слободних средстава, иностранп капптал
би бпо од пзузетног значаја за санпрање банкарског сектора и поновно покретање креднтне и других актпвносга. Међутпм, докапитализацијп која бп ce
обавнла нз иностранства тренутно не одговара висок ниво некомерцпјалнпх рпзпка. Такође, сам макроекономскп амбијент y којем послују ј}тословенске банке,
неликвидност привреде која бп ce финансирала н прпсутна фпнасијска недпсцпплпна не делују подстпцајно на пнострана улагање y банкарски сектор. Бплансне
позиднје банака су y знатној мерп оптерећене впсоко рнзпчно наплатвом актнвом што чпнп да je стварни новчани потендијал банака реално знатно мањп.
Имајући напред наведено y виду, уколпко инострани капптал y већем обнму буде
прнсутан y нашем банкарству, тренутно je пре за очекивање оснивање нових ба-

нака са иностранстраним капиталом које ће започети своје пословање на
здравим основама него улагање y постојећи банкарски сектор.
Пптање временског периода за приватпзацију садашњих акционара банака y
већем обиму je такође неизвесно и зависи од ш з а фактора који ce односе на реализацпју услова за што целовитије спровођење својинске трансформације y смеру
приватизацпје целокупне привреде Републике Србије и СР Југославије._

3. Конверзија потраживања банака y акције и улоге код својих
дужника
Закон je предвидео три модела приватизацпје4) Као изузетак од правила да о
спровсфењу приватизацнјн аутономно одлучујс предузеће, предвиђена je могућност да y друштвеном нредузсћу као и предузећу са већинским друштвеним
капиталом одлуку о спровођењу прнватизације могу донети и повериоци са
већлнскгш потраживањем (то ce односи само за предузећа за која постоје законски услови за отварање поступка стечаја).45) Овом законском одредбом je дата могућност и легитимитет повериоцима са већинским потраживањем (што ce велпким делом односп на банке) да и онж могу доносити одлуке о приватизацији
дужника, те одлучити о моделу трансформације.6)
Као један од модела приватизације, предвиђена je и могућност конверзије
дуга y акције повериода (с попустом).78) Са аспекта поверилаца овај модел ce
може посматрати као конверзија њихових потраживања y акције или улоге код
дужника, зависно од облика привредног друштва y којем егзистира дужник
односно y који ce он тр ан сф о р м п ги еК ао модел приватизадије, конверзија дуга
y акције je нови внд приватизадије који није био предвиђен ранијим законским
реш ењем9-*
Како су банке највећп повериоци на нашем финансијском тржшпту могућност конвертовања дуга предузећа дужника y акдије или уделе, je за банке од
посебног значаја.
Овај модел приватизације није детаљно законски обрађен него je само таксативно наведен y једном законском члану и три његова става.10) Наше je
4.

Предвиђени модели приватизације су:
продаја акција ради продаје капитала (са или без попуста);
продаја акција ради прикупљања додатног капитала (са попустом);
конверзија дуга y акције повериоца (са попустом).
5. Закон о својинској трансформацији, члан 10. тачка 5.
6.
Ова законска одредба ce ослања и на одредбе Закона о предузећима које ce односе на
посебне случајаве управљааа предузећем дужником од стране поверилаца (Закон о
предузећима, “”Сл. лист СРЈ бр. 29/96”””, члан 59).
7. Закон о својинској трансформацији, члан 29.
8. Закон о својинској трансформацији, члан 9.
9. Закон о условима и поступку претварања друштвене својине y друге облике својине.
10. Закон о својинској трансформацији, члан 29.

мишљење да je било потребно ради јасноће овог понуђеног законског решења,
посветити му више пажње и детаљније га образложити. То je тебало учинити из
разлога специфичности овог модела и бољег разумевање законских решења,
попгго je ово нова материја и за предузећа y којима ce спроводи својшкжа трансформација, a и за повериоце.
Са аспекта времена доспећа дуга Закон предвиђа који ce дуг може конвертовати y акције и уз који попуст ce то може вршити. То je дуг који je доспео до
31.12.1996. годнне, a попуст уз којц ce може вршпти конверзнја je до 20%.
Поставља ce питање каква ће бити судбина пласмана који доспевају након
овог датума. И з законске одредбе ce недвосмислено може извести закључак да ce
таква дуговања дужника, односно потраживања банака, неће моћи конвертовати
y акдије, односно уделе. Сматрамо да би решење о временском моменту доспећа
дуговања које би ce везивало за одређени временски период (на пример 2 године)
пре доношења одлуке о приватизацији било еластичније и можда прихватљивије.
То сматрамо из разлога што ce Закон концептуално определио за необавезну
приватизацију, односно самим предузећима je остављено на вољу да спроведу
својинску трансформацију, тако да није предвиђен обавезни рок y којем ce мора
спровести приватизација. Уколико ce дужник определи да уђе y приватизацију у
неком знатно каснпјем периоду, датум 31.12.1996. може битн неактуелан и временски сувшпе дистанциран од момента доношења одлуке о спровођењу приватизације (што можда већ н јесте). Тако ce може догодити ситуацнја да ce знатан
део дуговања не би могла конвертовати y акције илж улоге.
У износу до 20% ce може вршити и конверзија новчаног дуга предузећа y
акције умањењем ревалоризоване вредности акција које je Акцијски фонд
преузео од предузећа. Очигледно je да ce овде ради о непродатим акдијама које je
Акцијски фонд преузео од стране предузећа које je ушло y поступак својинске
трансформације. Намеће ce пнтање законског рока y којем ce може спровести
конверзија (приватпзација) y овом случају (што није наведено п ствара недоумице), a на пгга ce вероватно прпмењује одредба из првог става истог законског
члана (31.12.1996.).
Законом о платном иромету11'*(законске пзмене"Сл. лпст СРЈ" 34/97) предвиђено je да ce међусобне новчане обавезе, односно потраживања измирују и
путем обавезне мултилатералне компензације.
Са аспекта конверзије потраживања банака y улоге п акднје код дужника,
мултплатерална компензација je битна јер ce овај вид приватазације не може
спровести док ce она претходно не спроведе. Учеснпку мултплатералној компензацпји који не добије потврду од надлежне организадионе једшшце Народне
банке Југославије о прпјавллвању својпх обавеза односно потражпвања не може
емитовати акднје. Немогућност емитовања акција ce спроводп тако што Комисија за хартије од вредности неће дати сагласност на емнсију акцпја на захтев таквог
11.

Закон о платном промету (“Сл. лист СРЈ бр. 53/92,16/93, 31/93, 32/94, 61/95, 8/96 и 34/97”).

емитента. Самим тим онемогућује ce дужнику да емитује акције, односно да ce изврши конверзпја дуга.
Ограничење y виду претходног спровођења мултилатералне компензације за
спровођење приватпзацпје конверзијом доспелих дуговања y акције, са аспекта
банке као повериоца ц будућег власника акцпја дужннка може бити економски
оправдана. Уколико дужник своје билансне позмције доведе y реалније стање
путем мултилатералне компензације (пребије своја дуговања и потраживања)
банка као будући власнпк акцпја п евентуални значајнији учесш к y управљању
предузећем, долази y реалнији увид фпнансијског стања предузећа.
Оно што сматрамо посебно интересантним за менаџмент банака, je питање
да ли je и y којој мерп решење за банке да ce трансформшпу њихова потраживања по креднтима y акције предузећа, односно шта им доноси примена Закона о својинској трансформацији y домену спровсфења конверзије њихових потраживања y акције плн уделе као посебног модела прнватизације.
Свакако да je за менаџмент банака посебно битно:
1. Обим права који банке стичу са преузимањем акдија (удела) својих дужника;
2. Финансијско стање предузећа које ce трансформише и
3. Тржппша вредност акција (удела) које стичу банке.
Уколико би банка постала власник акција које јој обезбеђују значајна права
y управљању предузећем дужником, и уколико би их стекла y сразмери са реалном вредности својпх пласираних средстава, њен интерес би могао бити присутан.
То завнси од врсте акција (које одређују права из акција која су инкорпорирана y
самим акдијама) и процентуалној велнчини удела акција које банка поседује y укупном акционарском капиталу дужнпка. Присутност y управљању предузећем
ДЈзкника би свакако створило јач}' контрол)' банака над пословањем дужника.
Међутим, ако ce сагледају искуства развијених тржшпних привреда, и y
таквим сл^^чајевима су присутне дилеме. Оне ce превасходно односе на то да ли je
менаџмент банака довољно стручан и способан да управља нредузећима која ce
баве небанкарским делатностима. Основна примедба би могла бити да банке
имају специјализован кадар који ннје квалификован за небанкарске делатности,
те да не би могле ефикасно да управљају односно контролишу пословање небанкарског предузећа y којима имају своје акдије.
Такође, за банке као повериоце je битно и y каквом ce финансијском стању
налази предузеће које ce трансформише. Да ли ce трансформшпе предузеће које
ce већ налази y тешкој фвнансијској ситуацији и које нема реалну перспективу за
напредак, или успешно предузеће које има перспективу y пословању.
У првом случају je евидентно да ce акцнје таквог предузећа неће значајно
котирати на секундарном финансијском тржшпту, a свако даље санирање
предузећа захтева додатна финансијска средства.
У другом случају, уколико ce ради о предузећу које има реалне претпоставке
за успепшо пословање (овај случај ће бити вероватно ређи, јер успешно

предузеће са перспективом пословања je обично y могућности да испуни и креднтне обавезе), банке би требало да имају већи интерес код конверзије својих потраживања y акције.
У сваком случају, могућност за посредно учешће y приватизацији предузећа
je дотакла ж банке. Наше мишљење je да ће ова могућност имати свој прави
значај тек са адекватним развојем секунданог тржипгга акција (које код нас тренутно не постоји). Тек када ce на лиспшгу берзе буде могло јасно утврдити које
ce акдије н како котирају, какав je њихов промет, формираће.се и њихова тржишна вредност.
У садашњем моменту, када банке немају довољно средстава нн за редовно
обављање својих активности, тешко да оне могу имати интерес да ce њнхова већ
пласнрана новчана средства y кредите лодирају y акдије предузећа. Њихов интерес je пре свега да дођу до неолходних новчаних средсгава за своје пословање.
Основни интерес банака које ce баве трансакцијама са хартијама од вредности на развијеним финансијским тржиштима, ce односи на могућност улагања y
фирме (њихове акције) које имају перспективу пословања. Пословни мотив за
куповину таквих акција ce поред настојања да ce спгурно и профитабилно пласнра слободни новац, налази и y сталној могућности да ce те акдије могу продати
и да банке могу доћи до за њих y датом тренутку потребних новчаннх средстава.
Уколико ce акције не могу продати, смањен je и интерес банака као привредних
субјеката чије je основно средство за пословање новац да уопште y свом портфељу поседују такве акције.
Стога, може ce рећи да je и за банке интересантна предложена законска могућност, a биће и корисна само уколико ce код нас y пракси развије секундарно
тржшпте акција3

3. Закључак
Извесно je да ће ce својинска трансфорамција банака (промена њихове
својинске структуре) као акдпонарских друштава обавити са својхшском трансформацијом садашњих акдпонара банака п путем докапнтализације. Брзина
спровођења овог процеса ће зависти од трансформације целокупне привреде као
и од атрактивности југословенских банака па и целокупне привреде за нова (пре
свега страна) улагања.
За предвиђенн модел својпнске трансформацпје који ce односи на конверзију
потраживања банака y акције илн улоге ce не могу пзвесннје предвидети ефектп
његовог спровођења на банке. Ta нензвесност je везана за основно пптање, да ли
ће ce квалитативно промешгги положај банака од статуса поверилаца по кредитима до акдионара код својнх дојучерашњпх дужника? Извесно je да формално
правна и материјално правна разлика између повериоца по креднтима п акционара постоји, али колико ће то битп значајно за банке y циљу реализацпје својих
потраживања je тренутно сутптинско питање за банке.

Новац je основно средство за пословање банака, те уколико не постоји могућност за банке да акдије које поседују y свом портфељу претворе y новац (уколико не постоји секундарно тржиште акција), као што то нису могле урадити и
код заробљнпх кредитних средстава, квалитет њиховог положаја ce битније неће
променити.
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Кодекс пословних правила банака
I
Кодекс пословних правпла банака ннје уобичајен правни акт, бар y нашој пословној пракси. Напротив, као новн правнп акт, он je специфичан п то како y погледу поносиоца, тако и y погледу санкпрја за непрпмењпвање. Напме, разлог за
постојање Кодекса je, између осталог, да ce успоставе стандарди банкарске праксе, односно пословања банака.1) За такве стандарде надлежна je, пре свега, стручна институција одговарајуће, банкарске, бранше, какво je Удружење банака.
Н а овај начин Удружење ce јавља као пнстшуцпја са овлашћењем да y остваривању пословне сарадње међу банкама и унапређења пословне праксе, доносе п
акт који претендује на то да има значајне реперкусије на банке које га примењују y
смислу, између осталог, цена њнхових услуга, односно на банке које га не примен>ују, y смислу санкција не само Удружења, већ и др}тих.

П
Наиме, генерално узев, дпљ одредаба Кодекса je успостављање добре банкарске праксе. Конкретније, она ce односи како на рад банака са комптентпма, тако п
на међусобно пословање банака, a најзад п на пословање са осталпм субјектпма.
Ако су његовн оквири за регулисање основна начела Закона о облигационим односнма, општа начела професпоналне етнке, добрп пословнн обнчајн и пословнп

морал, онда су разумљиви циљеви - унапређење начела равноправности странака,
савесности и попггења, понгговање пришџша правичности, сигурности и одговорностн банака, развијање здраве конкуренцнје између банака, доприношење стабшшостп тржшлта и, наравно, побољшање квалнтета банкарских услуга.23)
Ови циљеви, према Кодексу, остварују ce y више домена, при чему ce издвајају
две основне групе - информисање, маркетинг и друго дакле, елементи реализације
циљева Кодекса y ширем смислу и једпнствени критеријуми за одређивање висине
каматаих стопа и накнада банкарских услуга, пгго представља реализацију цшвева
Кодекса y ужем смислу.
Без обзира пгго одредбе Кодекса о наведеним јединственим критеријумима
директно утичу ма економски положај и банака и комитената, остале одредбе нису нимало безначајне. Конкретно, банке не смеју y своје акте пословне политике и
y формуларе уговора уносити нејасне одредбе, којима ce корисницима услуга намећу неодређене обавезе којима ce они доводе y неизвестан положај y погледу извршавања међусобних права н обавезаФ Одредба очигледно предвиђена y интересу' коммгената. Ипак, пажљивим тумачењем, долази ce до закључка да банке
могу довести другу уговорну страну y неизвестан положај тако што ce Кодексом
дозвољава једнострана измена уговорног односа са комитентом, при чему банка,
ако по уговору има право на то, треба комигента да обавести о томе на најпогоднпјп начпн п да му разумно време за одлуку о даљем односу са банком.4-1
Д&тве, код отварања рачуна правног лида и предузетншса којим ce врши делимично или потпуно преношење средстава из друге банке-депозвтара, нова банка
депозитар има право да затражи доказ о регулисању обавеза са дотадашњим депозитаром. И овде ce очигледно ради о запггити банака, мада одредба није ни прецизна ни доследна, јер нова банка нема никакав интерес да тражи такав доказ, за
разлж у од банке - досадашњег депозвтара. Стога je неопходно и y Кодексу предвидети правило из најновијих измена Закона о платном промету, по коме je обавезно поднети потврду да je лице које преноси средства измирило новчане обавезе
према досадашњем депозитару. И то не само средства y целини, него и y одређеном npopemy.56)
Кодекс садржи одредбе не само y погледу отварања депозита, него и осталих
елемената уговора о депозиту, као и y погледу елемената уговора о кредиту, о
платном промету и о пословању с карпшама- Међутим, Кодекс заобилази изузетно важну област банкарских гаранција, као неутралних, a потенцијално активних банкарских послова, рецимо по врло актуелним питањима пстицања приговора плаћања код гарандија на први позив и царинских банкарских гаранција, са питањима износа и рока важења гаранције.
2.
3.
4.
5.
6.

Ibid, тачка 1, 2. и 4.
Ibid, тачка 7.
Ibid, тачка 9.
Ibid, т. 18, Измеве Закона о платном гфомету (Сл. лист СРЈ 44/99), чл. 2.
Кодекс, тачке 15-28. и 31-41.

Посебно je важан недостатак Кодекса, који претендује на регулисање и уговорних елемената, пгго ни y једној одредби, осим y једној јединој и то начелно,7)
није посветио пажњу шггању обезбеђења намирења потраживања повериоца, a то
je битно и код кредита и код гаранција банка. У постојећим условима врло неефикасног правосудног система, односно спорог судског спровођења намирења потраживања и y очекивању одговарајућих законских измена, Кодекс мора да заузме између осталог јасан став y погледу девизне залоге, као изразито тренутно најефикаснијег, али и оспораваног инструмента обезбеђења.

Ш
Реализадија циљева Кодекса y ужем смислу je оно пгго je, разумљиво, најзначајнији предмет ингересовања, јер има директне економске реперкусије на пословање банака. И не само то, јер je Кодексом,8 ’насЈчрот пршшчно оскудним одредбама самог Кодекса, овлашћено Удружење банака Југославије да угврди методологију обрачуна активних и пасивних каматних стопа. Прн томе, ако je Кодекс донела Скупштина Удружења, који je онда орган надлежан за методологију. У смислу таквог овлашћења ниједан орган није прецизпран, што je морало бихи предвпђено. Тако je Методологију, на предлог Одбора за кредитно монетарну и каматну
полвггику, утврдио генерални секретар Удружења.9) A тако донета методологија
односи ce не само на каматне стопе, него и на стопе банкарских накнада.
Иако Кодекс предвиђа да ce каматае стопе формирају слободно, као реално
позитивне, уведена су и нека конкретаа ограничења и то најпре y погледу камаше
стопе на кредите (1,5 процентних поена месечно изнад стопе раста цена на мало) и
накнаде за банкарске услуге (до 1% од износа кредита).10^Међ 5чим, таква обавеза
проистиче из Кодекса, ако ce Методологијом предвиђа да код појединачног уговарања каматне стопе по кредиту, банка може одступвти од наведеног просечно утврђеног лимита, као и од реално позигивне каматае стопе.11'
Даље, код пасивних послова, предвиђено je, опет y ивтересу банака, ограничење y погледу каматне стопе на орочене депозите (0,05-0,2 процентна поена изнад
стопе раста цена на мало). Поред тога, код појединачног уговарања банка може
утврдити каматау стопу која може бити п испод нивоа реално позитивне камаше
стопе, односно може одступвти од наведеног просечно утарђеног лимнта. Најзад,
на депозвте по виђењу, банка и неће плаћати камату.12-*
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ibid, тачка 22.
Ibid, тачка 54.
Методологија обрачуна активних и пасивних каматних стопа и накнада банака 0207 бр.
463-2-98 од 26.11.1998. (даље Методологије).
Кодекс, тачка 29.
Методологија, тачка 4), став 4.
Кодекс, тачка 29., Методологија, тачка 4), став 4 и тачка 14).

Очпгледно je да y погледу лимита активних и паснвних каматних стопа и cro
ira накнада за банкарске услуге, што je његов најзначајнији део, Кодекс (укључујући и Методологију y позитивном тексту) пружа само оријевггалдона решења,
што, упркос оправданости, доводи y питање потребу постојања ових одредаба Кодекса. Стога je целисходније да ce, ако je већ то намера, Кодексом чвршће регулише ово питање, уз могућност да ce одредбе Кодекса мењају y складу са актуелном
ситуацијом, укључујући и одредбе Методологпје, односно одговарајућих одлука
органа Удружења банака.

IV
Без обзира на оправданост оваквих шш онаквих решења y Кодексу, која ce,
без сумње, могу мењати, јасни су његови основни цшвеви и ради реализадије тих
циљева могуће су впшеструке санкције, макар оне и не биле све одмах уочљиве, y
првом плану. Санкције су, заправо, поређане по принципу концешричних кругова.
У најужем, унуграшњем кругу, који ce, природно, први намеће, јер je директно
везан за самог доносиоца Кодекса, јесу санкције које je прописало и изриче Удружење банака, преко свог надлежног органа - Суда части. Како он, начелно, утврђује одговорност н изриче мере због повреде добрих пословних обичаја и пословжог морала, због повреда одредаба ошптих аката Удружења и због неизвршавања
обавеза чланица Удружења н како непридржавање начела и правила Кодекса
представлга повреду добрих пословннх обичаја и пословног морала, Суд je управо
надлежан за утврђивање одговорности због повреде правила Кодекса и за изрицање мера.1-3)
Међутим, мере које Суд може, након спроведеног поступка, изрећи, дискутабилне су са становшпта ефикасности санкције. Наиме, ради ce о опомени, јавној
опоменп са објављивањем y информативним гласилима Удружења, јавној опомени са објављивањем y средствима јавног информисања и, коначно, искључењу из
чланства Удружења, a за конкретну банку je битније то што Суд може предложити Народној банци Југославије да одговорној банци ускрати кредитну или другу
подршку, учешће на Међубанкарском тржпшту девиза шш Берзи.1314-*
Н а тај начин, већ смо y домену другог и можда најважнијег круга санкција, које су y надлежности Народне банке Југославије. Кодекс, наравно, својом упућујућом нормом не иде y детаљ»е. Он само изражава потребу да Народна банка Југославије својим одлукама пружи активну подршку банкама које поштују Кодекс.15)
Али, Наро дна банка Јупхлавије превазилази и то не само y ратним условима, такву улогу, већ читавим низом својих прописа, пре свега одлукама о највишим каматним стопама, о обавези усмеравања динарских пласмана и о обавезној резерви
13.

Правилник о Суду части при Удружењу банака и других финансијских организација, од
15.12.1998. (даље Правилеик), чланови 8. и 37., Кодекс, тачке 8. и 44.
14. Правилник, члан 36., Кодекс, тачке 44. и 46.
15. Кодекс, тачка 47.

банака код Народне банке Југославије,16-1 преузима не само наглашено активну,
већ и врло рестриктивну улогу y регулисању услова банкарског пословања. Није
ли на тај начин Народна банка Југославије y многоме преузела улоту и самих банака y наводно слободном формирању цена банкарских услуга и, што нас овде посебно интересује, улогу Удружења банака, као струковне и стручне организадије,
y регулисању оквира пословања својих чланица.
Следеће значајне санкције, на које Кодекс, такође, само упућује, опет су државног карактера. Прва je примена прогресивних стопа прихода од камата код непридржавања услова пз Кодекса, a друга je ефикасннја заштита поверплаца, најмање кроз измене процесног законодавства.
За прву, неопходно je претходно
прецизно утврдити обавезност услова из Кодекса y погледу камата. Јер, ако бавка,
према Методологији може одступнти од лимига утврђених самим Кодексом, онда
ce то одступање не може квалификовати као непридржавање услова из Кодекса.
За другу je познато да представља суштински елемент унапређења привредног система, али да већ годинама постоји само на декларативном ннвоу, без конкретннх,
опинљивпх резултата.
V
Следећи круг санкција задире y саму правну природу правила Кодекса, a , H a n Me, везан je и то непосредно, не за односе између банака, банака и Удружења и ба-

нака и државних институција, већ за односе са самим комитентима, рце je питање
да ли ce и како Кодекс прнмењује као извор права-регулатор односа и да ли ce на
тај начин за његову непримену изричу одређене санкције.
Одговор на то шггање зависп од правне прпроде Кодекса, због тога игго ce п y
уговорном регулисању и y пословној реализадијн и y судском решавању привредних односа пзмеђу пословних партнера, морају узети y обзир неке категорије извора права и када ce пословни партнери-уговорне стране, не позпвају на њнх. Према
томе, неспорна je примена Кодекса када ce она нзрпчито наведе y уговору о кредиту или другом банкарском уговору. Питање je y ком другом случају ће ce он применптп.
У одговарајућој регулативп често ce говорп о добрим пословним обнчајима.
Закон о облигациошш односима предвпђа да су учесннци y облнгадионпм односпма т ж ш да y правном промету поступају y складу са добрпм пословннм обичајпма.18^ У Правплнпку о Сталном избраном суду прп Прнвредној коморп Југославије, који je надлежан за прнвредне спорове измсђу домаћих правних и физичких
лица, када ce уговори његова надлежност, предвпђа ce примена права, између
осталог, на основу трговинских обичаја.19'1Трговннски обичаји фигурирају и y
16.
17.
18.

Сл. лист СРЈ 63-97,13, 30, 61,63-98,4, 6,16,17, 30, 34, 37,44, 47-99.
Ор. cit. као под (15).
»
Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ 29-78, 39-85, 57-89 и Сл. лист СРЈ 31-93),
члан 21.

Правилнику о Спољнотрговинској арбитражи при Привредној комори Југославије, надлежној за спорове из међународних пословних односа, ако ce уговори или
прпхватп њена надлежност.201
Правна природа Кодекса je комплексна. Реч je, пре свега, о кодификованим
правилима и, што y самом Кодексу стоји, пословннм стандардима. Кодекс je, најзад, као што je већ речено, окарактерисао своја правила и као добре пословне обичаје и пословни морал, што je дискутабилно, y зависности од степена уобичајеностн појединих одредаба (рецпмо, одредбе о каматним стопама, као релативно
променљиве, не би ce могле сврстати y ову категорију). Ипак, ако je то y интересу
супротне уговорне, односно парничне стране, она ce y сваком случају може позивати на Кодекс, као добре пословне обичаје, односно, по аналогији, на трговинске
обичаје, што онда подразумева његову примену y складу са Законом о облигационим односима и правилницима о наведеним судовима при Привредној комори Југославије.

VI
Домашај примене Кодекса не огледа ce, наравно, само кроз санкције, јер, y коначном, примена санкција и није сврха регулисања пословних односа путем Кодекса. Он ce, између осталог, односи не само на банке, него и на друге фшансијске
органжзацнје21-*основане y складу са Законом о банкама и другим финансијским
организацијама (Попгганска штедионица, пггедионице, штедно-креджгае организације п штедно-кредитне задруге), које су, према најновијим изменама Закона све
акционарска друштва,22-*мада су, разумљиво, y првом плану банке, што je и y досадашњем излагању случај.
Кодекс ce примењује (било путем уговарања, реализадије y пословној пракси
или путем судског решавања) и на комитенте банака (и других финансијских организација). Међутим, кроз одређена решења, пренета y други одговарајући кодекс,
примењују ce на комитенте банака и то комитенте из Републике Србије и директно.
Наиме, реч je о Кодексу пословних правила о дужничко-поверилачким односима y процесу консолидације предузећа и банака,23) којп je донела Скупштина
Привредне коморе Србије. У овај кодекс пренета су решења из Кодекса пословнвх правила банака о просечно пондерисаним активним каматним стопама и виси-19203
19.
20.
21.
22.
23.

Правилник о Сталном избраном суду при Привредној комори Југославије (Сл. лист СРЈ
60-97), чланови 1. и 56.
Правилник о спољно трговинској арбитражи при Привредној комори Југославије (Сл.
лист СРЈ 52-97), чланови 12 и 46.
Кодекс, тачка 1.
Закон о банкама и другим финансијским организацијама (Сл. лист СРЈ 32-93, 24-94, 61-95,
28-96 и 44-99), члан 2.
Службени гласник PC 23-99.

ни накнада за банкарске кредитне услуге, a таксфе и ставови о акгивној подршцп
за спровођење пугем одпука Народне банке Југославије и о неопходности измене
процесног законодавства радж заштите поверилаца.24'*Интересантан je и по први
пут y овом кодексу изражен логичан став да стопа затезне камате буде већа од
уговорне каматне стопе.25)

УП
Кодекс пословних правила банака je аутономни акт банака и других финансијских организадија, као акционарских друцггава, донет од стране њпховог струковног и стручног пословног удружења, који je извор права за регулисање њихових пословних односа.
Несумњиво je да ce ради о новом правном акту y пословној пракси банака и
других финансијсклх организација и да je као такав, он свакако подложан усавршавању y садржинском смислу, пре свега y погледу обезбеђења намирења потражввања банака и других фпнансијских организација, a такође и предизног одређења y погледу обавезности каматних стопа и стопа накнада банкарских услуга.
Међутим, такође je неспорно да je реч о концжзном и систематичном правном
акгу, што je посебно неопходно када je y питању банкарско пословање и што свакако олакшава п његову примену и усавршавање.
Непримењввање Кодекса може иматн различите последице, од статусних до
имовпнско-правних п то било кроз санкције државних органа п органнзацнја, било
кроз судске пресуде. Н а тај начин улога Кодекса постаје још већ и пружа чвршћу
подлогу за његово садржинско усавршавање.
Кодекс je, уз попгговање појединачних карактеристика н услова пословања
банака и друтих финансијскнх организацпја, њихов самостални, заједнпчкж лнсггр}'мент за стварање квалитетних (добрих) пословних стандарда и обпчаја банака
н других финансијскпх организација, за унапређење рада акцпонарсклх др^чпгава
y овој области.

24.
25.

Ibid, Критеријуми за усаглашавање - тачка 1, Услови за спровођеље тачке 1. и 2.
Ibid, Услови за сповођење, тачка 3.
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Улога и значај правилника о арбитражи
1. Свака инстшуционална арбитража има свој Правилник о арбитражи. Ове
правиЈШИке имају како унутрашње арбитраже, које решавају домаће спорове, тако н међународне арбитраже, које решавају међународне спорове. Правилнике
(Règlement на француском, Rides на енглеском) доноси организадија која je оснивач одређене институционалне арбитраже. То су по правилу привредне коморе,
асоцијације за арбитражу нли специјализована удружења привредника. Ови правилнжци повремено ce мењају и допуњују, пратећи савремени развој арбитражног
решавања спорова.
Правилник о арбитражи има вишеструке улоге и функдије. У њему ce регулишу различмта питања и односи, тако да он представља један сложен правни акт,
чија правна природа je мешовита. Ми ћемо ce y овом раду бавити правилницима
међународних арбитража, оних које решавају међународне спорове. Сматра ce да
данас постоји око 120 оваквих арбитража, било општег типа, било специјализованих.
Правилник о арбитражи има неколико улога и функција, које ћемо y овом
раду размотрити.
2. Правилник о арбитражи je акт којим ce оснива одређена институционална
Арбитража. У њему ce регулишу статус те Арбшраже, организација и органи Арбитраже, њихове надлежности и рад. У неким правилницима ова питања ce регулиш>' y посебном додатку, као што je то случај са Правилником о арбитражи Међународне трговинске коморе y Паризу. Према одредбама које регулшиу ова питања, Правилник о арбитражи ce може сматрати статутом Арбитраже као правног лица. Као аутономни акт он мора да буде y складу са одговарајућим пропнсима

земље y којој ce Арбитража оснива, односно налази, и то онжм императивног карактера. Улога Правилника je да предвиди и регулише управљање и рад Арбитраже о чему ce старају њени органи, y Правилнику одређени и од оснивача Арбитраже бирани. Поред чисто административних послова и оних о наплати арбитражних трошкова, органи Арбитраже, a нарочито њен врховни орган, имају често и
одређене надлежности и ингеренције које ce односе на арбшражни спор, где y првом реду долази: одлучивање prima faciae о постојању уговора о Арбитражи, именовање арбнтара (када je то потребно), одлучивање о захтеву за замену и нзузеће
арбитра, одређени облик контроле арбитражне одлуке п арбитражног поступка,
стављање клаузуле пуноважности на арбитражну одлуку, достављање арбитражне одлуке.
3.
Правилник о арбитражи je аутономни извор арбшражног права чпје одредбе ce примењују на решавање спорова пред Арбптражом чијн je то Правнлннк,
као и на друга питања и односе везане за арбитражно решавање тих спорова.
Овим одредбама регулишу ce нарочито односи између Арбшраже п странака, арбитражни поступак, односи арбптара и Арбшраже, односн међу странкама пред
Арбитражом. Правилници о Арбитражи су један од бројних извора аутономног
међународног трговачког права, y чпјој прпмени међународне трговинске арбптраже имају изузетно место н значај. Ови правшшици су значајна карика y конституисању, постојању и фушсционисању овог аутономног права које су створиле разне асоцијације привредника за потребе адекватног правног регулисања међународнпх пословннх односа.
Правилник о арбнтражи ce примењује на основу аутономије всље странака.
Ова воља може да буде изражена днректно, када сгранке y свом уговору о арбитражп (арбптражној кла^улп) спшулшлу да ће ce њнхов спор реппггп према
одређеном Правилнику о арбитражп. Овакво стшхулисање предвиђа ce y тппским
арбитражннм клаузулама поједшшх институционалннх арбптража (Париз, Женева, Стокхолм, Индија), за које ce препоручује странкама да пх употребе пршшком
редвговања њихових уговора. Међутим, ове инстшудионалне арбшраже прихватају своју надлежност и када није предвиђена y формулацији њпхове тппске арбитражне клаузуле, па и када није предвпђено директно цознвање на њихов Правилник. У погледу прнмене правплника могућа je и довољна индпректна аутономија
вољ>е, што je случај када странке уговоре надлежност неке инстшуционалне арбитраже за свој спор, пгго онда подразумева прпмену њеног Правшшика о арбптражи, без обзира да ли су странке за њега знале и са њим биле упознате. Тако, тппске арбшражне клаузуле некнх ннсппуционалних арбптража (Београд, Москва)
садрже стипулисање надлежности те Арбитраже, a не њеног Правнлника.
Треба прпметнти да тппске арбшражне клаузуле нпсу садржане y Правилнпцима о арбшражн инстшуционалннх арбитража, већ изван њих п независно од
њпх, што релатпвпзира обавезност употребе типске арбнтражне клаузуле како je
стшшзована н препоручена од оснпвача институционалне арбитраже.

4. У хијерархији извора арбитражног права Правнлник о арбитражи има високо и значајно место. Он долази одмах после уговора странака о арбитражи, при
чему неки сматрају да je и сам Правилник саставни део тог уговора, што je тешко
прихватитп, посебно када странке y арбшражној клаузули нису ни поменуле одређени Правнлнпк. Мада међународне конвенције о арбитражи, надионални прописи о арбитражи и национални процесни прописи имају већу правну снагу од Правилника о арбитражи, они ce y конкретном решавању арбигражног спора мнош
мање примењују, могло би ce рећи да je примена њихових одредби маргшална, па
и изузетна, док Правилник о арбитражи има централно место и представља главни акт чијом применом ce решавају сва питања y вези арбитраже, осим, наравно,
меритума сиора.
Правилник о арбнтражи нма своје императиве и своје диспозитивне одредбе.
Ове прве су прсузете из надионалних пропмса земље седишта Арбитраже, произилазе из природе арбитраже или су карактеристичне за неку институционалну арбизражи. Ове императивне одредбе су обавезне за све учеснвке y арбитражи (органе институционалне арбитраже, арбитре, стравке и њихове заступнике). Неке
диспозитнвне одредбе Правилника о арбшражи могу ce мењати споразумом странака, било y уговору о арбитражи, било y току арбитражног поступка, при чему ce
y неким ситуацијама тражи да су са тим сагласш арбшри или сама Арбитража.
Тако je на пример y новом Правилнику о арбитражи Међународне трговинске коморе y Паризу предвиђено да странке могу да ce споразумеју да скрате разне рокове предвиђене y Правилнику, али да овакав споразум, који je закључен после констшучсања арбитражног трибунала, може да произведе дејства уз сагласност арбжгражног трибунала (члан 32 став 1 ICC Правилника). Поред тога, предвиђено je
да и сам Арбитражни суд ICC може по службеној дужности да продужи свакв рок
који су странке споразумно скратиле, ако он сматра да je то неопходно да суд или
арбитражнп трибунал испуне своје функшгје предвиђене Правилником (члан 32
став 2 ICC Правилника).
5. Правилник о арбитражи je за институционалну арбитражу њен арбвтражни
закон. По њему посгупају и њега морају да поштују сви који су инволвирани y конкретаом арбшражном случају. Арбитражни правилници ce разликују по ширини
пвггања која регулшпу, начину регулисања појединих питања и обиму регулисања.
Сврха и обим овог рада не дозвољавају да ce садржински и упоредноправно проуче правилници о арбвтражи и то они>: најпознатијих институционалних арбитража. П а ипак, з^чинићемо неке опсервације y овом погледу.
Арбитражни правилкици обично регулишу следећа питања: Надоежност Арбитраже (врсте спорова, странке, арбитража са више странака, ваљаност уговора
о арбитражи, одл\'Ч1шање о надлежности и то prima faciae и од стране арбхггра, заступници странака и њихова овлашћења, учешће трећих лица y арбшражном спору); Организовање арбитраже (место заседања арбитара, језвк арбитраже, надлежно материјално право, надлежно процесно право, записници); Започшвање арбшражног посгупка (тужба, противтужба, њихова достављања која врпш админи-

страција Арбитраже, плаћање аванса трошкова); Констигуисање арбитражног
трибунала (избор и/или именовање арбитара, изјаве арбитара о прихватању мисије и независности, поступак изузећа и замене арбитара); Арбитражни посгупак
(поднесци, рокови, докази, усмене расправе, саслушање сведока, вештачења, евентуална супсидијерна примена националнжх процесних одредби земље седишта институционалне арбитраже, привремене мере); Арбитражна одлука (рок за доношење, већање арбитара, доношење арбитражне одлуке, њено потписивање, одвојено мшпљење арбитра, одлука о трошковима, контрола и потврђивање арбитражне одлуке од надлежног органа институционалне арбитраже, достављање одлуке странкама, накнадне исправке и тумачења одлуке). Ова и друга питања различито распоређена и груписана y појединим правилницима представљају уобичајени домен регулисања, који ce cpehe y правилницима међународних институционалнжх арбитража, мада не y истом обиму.
Правилници о арбвтражн појединих институционалнвх арбитража разликују
ce по броју одредби и начелном или детаљном регулисању y њему садржане материје. Тако, инднјскн Правилник о арбитражи има 80 чланова; Правилник спољнотрговинске арбнтраже y Београду 63 члана; Правилник о арбитражи Међународне трговинске коморе y Паризу има 35 основних чланова (врло обимних) и 17 чланова y трн Додатка (такође обимних); Правнлник о арбптражн цнришке Трговпнске коморе има 60 чланова; Правилник о арбитражи y Москви има 15 основних
чланова и 10 чланова о арбвтражнин трошковима; Правилник о арбитражи Америчког удружења за арбитражу има 57 чланова и 7 додатних чланова; Правилник
о арбитражи Трговинске и индустријске коморе y Женевп има 36 чланова; Правилник о арбитражн Арбптражног инствтута трговинске коморе y Стокхолму
има 34 члана.
6.
Правилник о арбитражн има карактерпстике општпх услова пружања услуга, y овом случају арбитражних, који су једнострано утврђени н понуђенн потенцијалним корисницима. За те услуге }чврђена je цена, коју корисници треба да плате
Арбитражи и то пре пружања услуге. О условнма пружања ове услуге корисницп
не могу да преговарају са арбнтражом, тако да y овом погледу Правплник о арбптражи, y мери y којој je уговор, спада y уговоре по прпсгупу.
Прнмер одредбе која ce cpehe y оппгшм условпма je нова одредба садржана y
члану 34 новог Правилника о арбитражи Међународне трговпнске коморе нз
1998. године. У њему je предвиђено: "Ни арбшрн, ни Суд плн његови чланови, ни
Међународна трговинска комора илн њено особље, ни надионалнп комптети Међународне трговпнске коморе, нису одговорни било према коме за свакп акт, чпњење или пропунггање y вези арбптраже". Ово je једна одредба о пскључењу одговорности, коју je стхшулисала једна страна (она која пружа услуге). Ово je несумњнво одредба уговорног карактера и њена дејства и домашај ће ce просуђивати по
правним правилпма надлежног права о дозвол>ености и домашају уговорних клаузула о ограннчењу и искључењу уговорне одговорностн.

7.
Већ je напред поменуто да Правилник о арбитражи има карактер уговора
између странака које су га изабрале, односно, уговориле одређену Арбитражи, чијп je то Правилшж. Спгурно je да свака од странака y спору треба да ce придржава
одредби Правплника. Мада њихово непридржавање одредби Правилника нема
имовинске санкције, ипак може да ce сматра да су странке уговарајући арбитражу
прихватиле и пристале да ce понашају y складу са Правилником изабране институционалне арбитраже.
У једној скорашњој одлуци Арбиграже Међународне трговинске коморе, арбитар појединад je y делимичној одлуци потенцирао међусобне уговорне обавезе
странака y односу на једну одредбу Правилника ове Арбитраже. Наиме, по одредби Правилника о плаћању аванса арбитражних трошкова предввфено je да их
странке плаћају Арбитражи по пола, a да ако једна страна не плати одређену јој
половину трошкова, то може да учшш друга страна, ако жели да ce спор решава.
То илаћање обпчно врпш тужилац, када тужени не изврши уплату њему од Арбитраже одређене половнне трошкова. У конкретном случају арбитар je y одлуци
закључио да су странке уговарајући ову Арбитражу прихватиле да по пола уплате
аванс трошкова и да су то њихове узајамне уговорне обавезе, те да je тужилац y
праву што тражи од арбитра да обавеже туженог да уплати своју половину трошкова. Мада je арбитар дао за право тужиоцу, он није изрекао одлуку о плаћању,
закључујући да пошто je тужилац дао банкарску гаранпдју, којом je покрио половину тропжова које тужени није платио, ствар може да сачека и да ће одлуку о
сношењу трошкова донети y коначној арбитражној одлуци, како je касније и учи-

нпо.
Мада Правилник о арбитражи обавезује странке, оне нису дужне да га ce придржавају, чиме крше своје уговорне обавезе, али без имовинских санкдија. Тако,
странка треба да учествује y арбитражном поступку; али ако то одбије, изричито
нли ћутањем, арбитража ће ce организовати и одлука донети и y њеном одстуству.
Такође, свака странка треба да предложи, односно именује са своје стране арбитра; али, ако то не учини. надлежни орган Арбитраже ће, сагласно Правилнику
извршити то именовање. Коначно, y Правилницима ce предвиђа обавеза странака
да добровољно изврше арбнтражну одлуку која буде донета; y пракси то није увек
случај, тако да странка y чију корист je одлука донета мора да тражи принудно извршење (а некад и признање), док странка која није задовољна арбитражном одлуком може да тражи њено поништење. У свим наведеним случајевима једна страна не поиггујући одговарајуће одредбе Правилника, крши и своју основну уговорну обавезу да ce спор реттти путем Арбитраже, применом њеног Правилника.
Уговорни однос странака према Правилнику произилази и из чињенице да ce
на арбитражни спор међу странкама, када до њега дсфе, примењује Правилник који je важио y тренутку закључења уговора о арбитражи, a не евентуално онај, који
je y међувремену измењен и допуњен и важи y тренутку отпочињања спора. Једини изузетак je износ арбитражних трошкова који ce одређује када ce спор поведе и
који ce одређује дрема тарифи Правилника који je y том тренутку на снази.

8. У правилницима о арбшражи y најмањој мери су регулисани односи између
Арбитраже и арбитара, који непосредно пружају арбитражну услугу (или суде,
ако ce арбитри схвате као приватне судије), као и између арбитара и странака, којима ce пружа арбитражна услуга. То међутим не значи да на овим релацијама не
настају одређени правни односи, како y погледу права, тако и обавеза и одговорности. Ови односи ce решавају применом права, када ce за то укаже потреба. Арбитраже посебно избегавају да ce y својим Правилницима јасно обавежу y погаеду
накнаде за рад који ће платити арбитрима, када спор буде решен, тако да су ту могуће конфликтне ситуације.
Ммслимо да ce и за ове односе Правилник Арбитраже појављује као ошггги
услов пружања арбитражних услуга y којима je за арбитре предвиђено место изврпшоца ових услуга. И за њих, као и за странке, то je уговор по приступу, без могућности арбитра да уговара неке посебне услове за своју услугу коју пружа и Арбитражм и странкама. И за арбитра, као и за странке, важи принцин узми или остави.
9. Све налред изнето, мада релативно сумарно, показује сву комплексност и
разноврсност улоге и значаја правилника арбитраже, чијем проучавању до сада
није поклањана посебна и довољна пажња. Његове разноврсне функције - статут
институционалне арбитраже као правног лица, аугономни извор арбшражног
права, општи услови пословања институдионалне арбжграже, уговор који веже
странке y спору, уговор који веже арбитре - довољно показују да су ови правплници и практично и теоријски врло значајан правни феномен. Верујемо да ће y проучавању арбитражног права, a посебно његових извора, правилници институцтаналних арбитража добити место н значај који нм стварно припадају.
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Међународни арбитражни спор y кинеском праву
1. Увод
Доношењем закона о арбитражи 31.8.1994., који je ступио на снагу 1.9.1995. године, К ш а ce уврстила y ред земаља које питање трговинске арбитраже регулншу
на комплетан начин. Иако je арбитража, домаћа и међународна, постојала y овој
земљи вмше деценија, сада je први пут обављен кодификаторски посао и бројне
одредбе расуте y неколжко закона, скупљене и систематизоване на једном месту.
Уз то je учињен и додатни напор и искоришћен утицај страних арбитражних закона и међународних конвенција тако да ce пред потенцијалним кориснииима арбитраже појавио потпунији извор права.
Појава Закона je y време кинеске реформе и специфичне оријентације на тржишно привређивање значнла више од обичног акта законодавне политике. Закон ce доноси y време “бума” страних инвестиција y Кшш и озбиљне намере државе да побољша правну сигурност страних партнера кроз представљање свету овог
облика судовања, конципираног према искуству и мерилима међународне заједнице и посебно-развнјених земаља тржишне економије. Доношење закона ce поклоттттлп и са стварањем разних профила домаћих привредних субјеката, са повећањем обима економске сарадње са иностранством, као и са нараслим бројем спорова кинеских и страних организација. Због свега тога je Закон о арбитражи био
прави одговор актуелној ситуацији, y којој ce саморегулисање спорова међу странкама, посебно мешовитих између домаћих и страних правних субјеката, јавља као
модерно достигнуће.

Неколико година примене Закона je исувише кратак период да би ce изрекле
озбиљније оцене или вршила упоредно - правна анализа праксе. Приказивање садржине овог Закона, међутим, упоредо са разматрањем правила процедуре Међународне трговачке арбитраже Кине, која функционшпе већ дуже време, може бити од користи. М исјшмо да за ово постоје два разлога: прво - пгго развој арбитраже y највећој землви света мора наићи на шири интерес и правника изван овог подручја, и друго - што развој југословенско-кинеских економских односа из практичних разлога захтева да југословенски праввици боље упознају правни и арбитражни сисгем овог велшсог партаера.

2. Домаћа и међународна арбитража
Кинеско право већ деценијама y пракси познаје две врсте арбитража - домаћу
н међународну, али je Закон о арбитражи из 1994. први законски текст који званично разликује националну (домаћу) од међународне (иностране) арбитраже. Већи број одредаба y Закону ce односи на ову прву, али ce слободнијим тумачењем
свих одредаба и упоређивањем са правилницима арбитраже долази до закључка
да ce многе законске формулације могу сматрати заједничким за оба арбитражна
облика.
Међународна арбитража, која je предмет овог чланка, носи званпчно име Кинеска арбитражна комисија за међународну економију и трговину (енглески: ”The
China International Economie and Trade Arbitration Commission - CIETAC”) и водн порекло од раније Спољнотрговинске арбитражне комисије. Поред ње данас y Кини
постоји и др)ти облик међзпародне арбитраже, познат под пменом К ш еска поморска арбитражна комисија (”China Maritime Arbitration Commussion - CMAC”).
Прва међународна арбитража решава спорове из областп спољне трговнне и пшрих економских односа са иностранством, y којој je једна страна домаћа, a друга
стрГша организација, док ce друга бави међународнпм поморским споровима између кжнеских и страних субјеката. Обе арбнтраже су педесетих година биле под
окриљем Кннеског Савета за унапређење међународне трговине ("China Counsel
for the Promotion of International Trade - ССРГГ”), који je касније прерастао y Кннеску комору за међународну трговину ("China Chamber of International Commerce CCIC”). Каснијом реорганнзацпјом 1988. године две арбптраже су постале самосталне арбитражне комисије, незавпсне одКоморе и Владе.
До појаве поменугог Закона о арбптражп из 1994. године, Међународна трговннска и економска арбитража ce y одсуству детаљније регулативе ослањала на
сопствена Правила процедуре. Ова правила су каснпје усаглашена са Законом тако да од 1995. године представљају додутнски извор права за рад међународне арбнтраже. Правила процедуре Међународне поморске арбитраже су бнла слична првим правилима и такође су постала додатни пзвор за рад овог облмка судовања y
кпнеском поморском праву. Од осталих извора права треба поменути Закон о
паршчном поступку Кпне из 1991. године ("The Civil Procedure Law of PRC”), no-

себно његову Ш главу, која ce односи на признање и примену домаћих и страних
арбвтражних одлука донетих y Кини или изван ње.
Рецимо на крају и да je Кина потписник Њујоршке конвенције о признању и
извршењу страннх арбнтражних одлука (”The New York Convention on the Récog
nition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”) од 22. априла 1987. шдине, уз две
резерве: да ce признање односи само на оне земље пошиснице са којима постоји
рецнпродитет y признању п да ce прпзнање односи на спорове из трговачког права.

3. Арбитражни споразум и надлежност
Кинеска међународна арбитража, попут других светских арбитража, захтева
од странака испуњење одређених услова y циљу покретања арбитражног поступка. Пре свега, стране y спору морају да пмају арбитражни споразум, односно своју
сагласност воља да ce датн спор води пред Кинеском арбитражном комисијом за
међународну трговину и економију ("arbitration agreement”). Према слову цитираног Закона о арбитражи, тај споразум мора да буде писмен и да садржи најмање
трп следећа елемента: да je израз волзе странака да заснују надлежност Арбитраже ради решавања спора, да прикаже супггину спора који бп био предмет расправе
пред Арбптражом и да одреди арбшражно веће пред којим ће ce поступак одвијати. Поред ових обавезних елемената, стране могу да укључе y свој арбитражни
споразум и друге елементе, који би били факулгативни, што значи да би споразум
важио и без њиховог присуства, a Арбитража би их надоместила тумачењем уговора или неког друтог акта, односно документа - странака (нпр., место арбитраже,
број арбитара односно да ли ће бити три арбитра или арбитар појединац, језик на
коме ће ce расправа одвијати и друго). Захтев да арбитражни споразум буде y писменој форми ce најлакше задовољава ако ce таква одредба о решавању спора већ
налази y уговору ("dispute seulement clause”), наравно под условом да су горе поменути мвнимални битпи елементи ове клаузуле присутни.
Правнла процедуре Арбитраже из 1994. године предвиђају да ce арбитражна
клаузула сматра независном од осталвх клаузула y уговору и да промене ових неће
утицати на њену пуноважност. Као и код других арбитражних права, Кинези дозвољавају постојање самосталног иисменог арбитражног споразума изван уговора,
истовремено или касније закљученог. Иако кинеска пракса y том погледу није богата, већ постоје преседани прихватања арбшражне клаузуле на основу размене
телекса или писама међу странкама, чиме ce ова врста докумената изједначава са
писменом арбитражном клаузулом y уговору или са самосталним арбитражним
споразумом изван уговора.
Закон о арбитражж поставља и један други преткодни услов, као Conditione si
ne qua non, који мора бити испуњен да би, заједно са арбитражним споразумом, отворио пут ка арбитражном решавању спора. Тај услов ce тиче надлежности арбитраже и природе спора, који не сме бити домаћи - између два кинеска субјекта, већ

међународни и мешовит - између једне кинеске домаће организације и једне стране организадије, односно између две кинеске организације, али са иностраним
предметом. То другим речима значи да Арбитражно веће мора бити надлежно y
конкретном спору y складу са одредбама члана 65. Закона о арбшражи, који говори о “спољњем односу економске сарадње и трговине, транспорта и поморства”
(”foreign-related économie coopération and trade, transportation and maritime matters”).
Правила процедуре Арбитраже y члану 2. говоре да je “Арбптражна комисија
(Cib'lAC) надлежна за трговинске и друге спорове, који произилазе из међународних или спољних уговорних или неуговорних односа између страних и кинеских
правних лица, између страних правних лица, као и између самих кинеских правних
лида .
Приметно je да je надлежност Арбитраже формулисана знатно пшре y Правилима процедуре, него y Закону, због чега je ово питање предмет садашње дискусије y кинеским правничким круговима. Треба очекивати да закључак кинеских
правника о надлежности Арбш раже буде y границама Закона. као старијег правног извора, односно да y скорој будућности дође до новог усаглашавања Правпла
са Законом или до измене и проишрења самог Закона. За сада, остаје као важећи
цитирани текст из Закона о надлежности Арбвтраже за спорове из односа трговине, економске сарадње, транспорта и поморства, кадгод су овп односи са иностранжм елементом.
Према тумачењу локалних правнпка, међутим, што свакако указује на шире
тумачење или, можда, наговештава нове прецизније формулације y Закону, страни елемент je заступљен кад je бар једна од страна y спору инострана органпзација,
или кад je најмање један од предмета уговора међународног карактера. Ово последње би требало да значи да кинеска арбитража, и поред неуједначених прописа
о својој наддежности, може да ce огласи надлежном и y случају спора између две
кинеске организације уколико je предмет њиховог уговора, односно спора, нека
престација са елементом иностраносш.
У праксн ce то може односити на уговорни однос између страног инвеститора,
који je регистрован као кинеско правно лице и домаћег правног лица или на бројне спорове, који произилазе из односа два страна улагача, који су регистровани y
Кмни.
Постоји и другачије тумачење y кинеској правној јавности, које заговара становиште да y оваквим случајевима не треба дозволити надлежносг Кинеске међународне арбитраже, већ спор изнети пред домаћу арбтраж у. Страни стручњаци,
међутим, који анализпрају кинеску арбитражну праксу, заступају гледшпте да
страна улагања, мешовита предузећа и сва страна правна лица, и поред регистрације y Кини и добијања формалног статуса кинеског предузећа, не могу остати ван
надлежности међународне арбитраже и појављивати ce пред домаћом арбитражом. Они тврде да стране инвестиције и joint ventures увек имају инострани н међународни карактер, независно од чињенице да ли добијају или не статус кинеског
правног лида. Законодавац ће морати да реагује на овакве ситуације и различите

интерпретадије и допуни Закон како ова неизвесност о надлежности Арбитраже
не би утицала на ошлту правну несихурност странада и умењивала позитиван ефекат већ донегах прописа о овом облику судовања.

4. Претходна питања
Правила Процедуре Кинеске међународне арбитраже предвиђају неколико п
ретходних радњи на које су странке y спору овлашћене y циљу покретања и вођења арбитражног поступака. Пре свега, члан 22. Правила процедуре предвиђа да
странке могу да ангажују овлашћеног правног пуномоћника за заступање пред арбитражним већем, о чему ce саставља писмено овлашћење и предаје Арбигражи.
Такав правни овлашћеник може бити кинески држављанин или држављанин неке
друге земље. П о правилу, y кинеској арбитражној пракси ce ангажује адвокат - домаћн ијш страни, с тим пгго je због језика то радије домаћж него страни правник,
док ce саме странке ретко појављују пред Арбитражним већем. Посао адвоката je,
као y другим правима, да поднесе тужбу захтев за покретање арбитражног поступка, да одговори на тужбу или друге наводе супротне стране, да води рачуна о
именовању арбигара, да представља странку на рочиштима и предузима све остале процедуралне радње, које су y току поступка потребне.
Друго претаодно питање, којим странка и њен заступник треба да ce баве, јесте одређење места y коме ће ce одржати арбитражни поступак. Већ смо рекли да
тај елемент није неопходан y арбитражном споразуму, јер ce може и касније одредити, мада je уобичајено да буде наведен y клаузули уговора, која говори о надлежностн и месту Арбитраже. Уколико места Арбитраже нема y арбвтражном споразуму, примењује ce одредба члана 12. Правила процедуре, према којој тужилац одлучује да ли ће тужбу поднеги Међународној арбитражној комисији (Арбитражи)
y њеном седишгу y Пекингу или ће то учинити y неком од подседипгга - Shenzhen-u или Shangai-u. Опредељење тужиоца за једно од три на^едена места je коначно, a уколико насгане спор y вези са местом арбитраже, одлуку доноси Арбитража y Пекингу.
Питања избора језика на коме ће ce водмти поступак, или превода који ће ce y .
ту сврху користати, такође морају бити решена пре почетка рада Арбитраже.
Због недовољне обавештености страних партнера обично ce мисли да je кинески
језик једини који ce користи y раду кинеске арбитраже. Правила процедуре дозвољавају да ce странке договоре о неком другом језику ако то желе, и то y арбитражном споразуму y оквиру уговора, или посебном сагласношћу њихових воља y неком документу касније. Уколико таквог договора о другом језшсу нема, Правила
одређују да je кинески језик јеиини званични језик арбитражног поступка. С друге
стране, странкама je дозвол>ено да y својој режији обезбеде превођењс са кинеског језика, или да од Секретаријата С1ЕТАС-а траже да обезбеди преводиоца.
Секретаријат такође може, кад то сматра неопходним, да тражж од странке да
обезбеди превод поднетих докумената и материјала са кинеског или са неког дру-

гог језика, како би Арбитражно веће и друга страна могли да учествују y раду равноправно. Пре 1994. године, када су измењена и допуњена Правила процедуре, кинескн језик je био обавезан y току арбитражног поступка, што je отежавало положај иностраних учесника y спору без обзира на могућност превсфења. Наравно,
новина да странке могу да ce договоре о језику je фактичке природе и зависи од
случаја до случаја, јер je, на пример, безмислено инсистирање на енглеском језику
ако ce зна да већпна арбитара y конкретном спору не зна тај језнк.
Према одредбама Правила процедуре, за покретање арбитражног поступка
су потребне три процедуралне радње: прво, да тужилац поднесе писменп захтев за
покретање арбнтражног поступка y духу поменугих Правила; друго, да ce y захтеву номинује један арбитар или ce овласти Секретаријат да то учини y име странке;
треће, да ce уплати авансни део арбитражних трошкова y складу са утврђеном тарифом Арбшраже. Писмени захтев - тужба мора, као мжнимум, да садржи следеће елементе: име и адресу (телефон, telex или fax) обе странке - тужжоца и туженог; копију арбитражног споразума или арбвтражне клаузуле y уговору, на којима
ce заснпва тужба; одис спора и изношење основних спорних тачака; конкретни
тужбени захтев за накнаду штете и чињенице и доказе који то поткрепљују. Уз
тужбени захтев ce обично прилаже комплетна документација која ce односи на
спор, a тужба мора бити потписана и потврђена печатом тужиода шш његовог пуномоћника. Избор арбитра ce врпш са листе арбитара CIETAC, која ce претходно
прибавља од Секретаријата Арбитраже. Н а тој лпсти je 291 арбнтар, од чега су већина Кинези a 80 странцп, сви су угледним међународним правним, техничким п
друтим образовањем п искуством.5

5, Статус арбитра
После прихватања арбитражног захтева тужпоца, Секретарија о томе обавептгава тужену страну од које захтева да y року од 20 дана нменује свог арбшра
са листе арбвтара. Тужени je позван да писмено одговорп на тужбени захтев y
року од 45 дана, a овоме сгоји на располагању и рок од 60 дана ако желп да подпгне противтужбу.
У колико стране нису предвиделе именовање арбптра-поједпнца, свако од њнх
има право да именује свог арбптра, док CIETAC именује трећег који je y функдији
Председника Арбитражног већа. Секретаријат именује и арбитре странака зжолико оне не искористе своје право именовања y року од 20 дана. Што ce тиче етнчке
стране арбитара, оба извора - Закон о арбнтражи и Правпла процедуре предвиђају уобичајене стандарде, односно прописују околности y којима арбитра могу бигги
замењени или днсквалифнкованп. Ту je, пре свега, уобичајено правило да арбнтар
треба да ce повуче ако има “лични интерес” y спору или “посебан однос” са странком или са њеним адвокатом. Друта страна такође може да покрене питање пзузећа арбнтра уколико посумња y његову објективност, о чему одпучује Председник
Арбшражног већа. Закон je y овом смислу још прецизнијп од Правила, јер y чла-

ну 34. предвиђа повлачења арбитра нли даје право странци да тражи његово повлачење: (1) ако je сам странка или je близак рођак странке ијш представник
странке; (2) ако пма лични ш терес y спору; (3) ако има такав однос са странком y
спору или њеним засгупником који би могао да утиче на непристрасност арбитраже; (4) ако примп прпватно странку илн њеног представника, прихвати позив за
вечеру од странке нли њеног представник или од њих прими поклоне.

6. Арбитражни поступак
Сам иоступак пред Арбитражним већем ce не разликује много од уобичајеног
поступка пред другим арбптражама. После утврђивања идентвтета и статуса присутних странака, односно њихових заступника, Председник већа прелази на излагање странака, саслушање сведока и вештака или извођењс доказа. Члан 40. Закона одређује да седнжце арбитраже нису јавне, али даје могућност да ce странке договоре о супротном, осим ако ce не ради о државној тајни.
Ако ce подносилац захтева за покретање арбитраже, који je писаним путем
обавепгген о почетку арбитраже, не појави пред судом без оправданог разлога или
напусти судску дворану за време суђења без одобрења Арбитражног суда, сматраће ce да je захтев за покретање арбитраже повучен. Ако ce страна против које je
поджгнут захтев не појави без оправданог разлога пред судом, након што je добила
писмено обавешгење о арбитражи или напусти дворану за време расправе без дозволе Арбитражног суда, одлука ce може донети и y њеном одсуству.
У члану 46. Закона ce говори о случају када постоји опасност да ce неки доказ
уништи или кад постоји вероватноћа да ће ce до њега касније тешко доћи. За ову
прилику Закон дозвољава да странке траже од Арбитражног већа да такав доказ
буде сачуван или да на други начин буде обезбеђен. Арбитражни суд о томе подноси захтев Основном народном суду y месту где ce доказ налази. Члан 23. Правила процедуре говори такође о прмвременжм мерама ради обезбеђењу доказа, као
пгго то чине и чланови 92-99. кннеског Закона о парничном поступку, наводећи
различите облике таквог обезбеђења (нпр. “хашпење” робе, блокжрање фондова,
секвестрација власништва, итд.).
Арбитражни суд je овлашћен да y току поступка покуша да помири странке и
да их наведе на постизање мирног решења - поравнање. У том смислу Правила
процедуре траже од Суда “висок степен флексибилности”, као метод посредовања, који би довео до нагодбе странака. Да би ce разумело инсистирање на овоме,
треба подсетиги да je посредовање и мирење традиционалан начин постизања резултата y спорним случајевима, који произилази из дуге традиције и чак квнеске
филозофије живота. Том традицијом ce углавном и објашњава чињеница да ce арбитража, као модернији облик решавања спорних ситуација, развила y Киии релативно скоро, a да су ce спорови y прошлости углавном разрешавали посредован>ем. Правила процедуре настоје да заштите странке од евентуалног негативног
ефекга оваквих покушаја посредовања и мирења, тиме што y члану 51. предвиђају

да странке y наставку арбшраже или y неком друтом спору не могу цитирати изјаве, мшпњења или сугестије из неуспелог посредовања, нити информације из посредовања користити као основу за своје тужбене захтеве, противзахтеве или одбране.

7. Арбитражна одлука
Доношењем арбитражне одлуке - пресуде Арбнтражног већа, формално ce
завршава арбитражни процес. Поред коначне одлуке, Правила процедуре Кинеске међународне арбитраже познају и мсђуодлуку ("intérim or interlocutory award”)
и делимичну одлуку ("partial award”). Прву Арбитражу доноси када треба обезбедити или сачувати доказ, нпр., захватити робу која je склона квару или блокирати
новац на неком рачуну. Привремена одлука може бити донета y сваком тренутку y
току арбитражног постушса и не сматра ce коначном. Парцијална одлука ce односи на поједине делове спорне материје и има третман коначне и обавезујуће одлуке, али ce од коначне разликује по томе што не даје одговор на целину спора (нпр.,
то je одпука о посебном аспекту спора - о једном од тужбених захтева или о протизахтеву). Ове одлуке претходе коначној одлуци и обично су y функдији ефвкаснијег решавања преосталих елемената спора. Пошто je по својој природи коначна, делимична одлука не може бити дезавуисана или промењена коначном одлуком Арбитражног већа.
Коначна одлука решава целину спора и доноси ce после завршене расправе и
одлучивања арбитара. Кинези признају уобичајени метод одлучивања арбитара прихватање већинског мшпљења, с тим што ce y случају одсуства већине, одлука
доноси на бази мишљења Председника Арбитражног већа. Закон и правила не говоре о издвајању мишљења арбитра, али о стављају могућност да арбитар са другачијим мишљењем не потпише одлуку. Правила процедуре не прописују форму
арбитражне одлуке, али je уобичајена пракса да пресуда, поред одлуке о тужбеном
захтеву и арбитражним трошковима, садржи и резиме чињеница и доказа, односно
образложење закључака и налаза ("findings”) до којих je Веће допхло. Према
одредби члана 52. Правила, Арбвтражно веће доноси пресуду y року од девет месеци од дана свог конституисања, уз могућност продужења овог рока када то налажу оправдани разлози.
Глава пета Закона о арбитражн (члановп 58-61.) говори о праву странака да
траже поништење арбитражне одлуке од Впшег народног суда y месту где ce налази Арбитражна комисија, уколико постоје докази о следећпм околностима: да
не постоји арбитражш споразум; да предмет арб траж е превазилази цшБеве арбитражног споразума и да je изван надлежностн Арбитражне комисије; да су састав Арбитражног већа или арбитражни поступак били y супротности са важећим
правним прописима; да je доказ на коме ce темељи одлука било фалсификован; да
je доказ који je ускраћен другој странн такав да би био довољан да утиче на непристрасност одлуке; да су арбитар нли арбитри захтевали или примили мито, делова-

ли погрешно на основу личних разматрања или починијш недозвољене радње или
прекрпшли закон из личних интереса током арбитраже. Народни суд може поншптити арбитражну одпуку и ако нађе да je она супротна интересу јавности и
друштва.

8. Закључак
Анализа конкретних одредаба Кпнеског закона о арбитражи и Правила продедуре Кинеске међународне трговачке арбитраже несумњиво показује да je Кина
учинила крупан корак ка приближавању правним стандарднма светске заједнице y
тој области. Ова два правна извора, и поред своје неусаглашености y овој фази,
потврђују утисак да међународна арбитража, као део правног механизма земље,
нужно прати кинеску привредну реформу, посебно њену оријентадиј}7на тржвштге
и сарадњу са иностраним паргнерима. Приказ овог института y његовом законодавном облику такође говори да су као узори коришћени закони о арбитражи развијених земал>а и искуство познатнх међународних арбитража. Отуда и много
сличности са решсњн.ма из страних закона и правилника других арбвтража, a изненађујуће мало специфичности из кинеског савременог живота или традиције.
Наравно, друго je пвтање како ће и којом брзином К ш еска међународна арбитраж а стицати углед y практичном функционисању и објективној примени ових права. Верујемо да je таква афирмација извесна y условима развијених односа Кине са
иностранством и њене паралелне реформе економског и правног система.

Проф. dp Гашо Кнежевић,
Правни факултет, Београд

Значај седишта арбитраже за решавање арбитражног
спора
Уводне напомене
Помен појма “места арбитраже” y перцепцији лаика не изазива дубље асоцијације. То je место где једно тело (поједвнац) заседа не бн јш репшло спор који
му je стављен y надлежност. Међутим, правници практичари и теоретичари често
инсистирају на избору места арбитраже y процесу арбитражног планирања (које
своје тежиигге имау поступку преговарања и састављања арбитражне клаузуле)Ч
које je једно од круцијалних елемената арбнтражног суђења. Пптање може бити
како c e бира место арбитраже? Можда по принципу атрактнвностж, или егзотичности места (окружења, земље). Можда по географској блискости12) (или удаљености)? Можда игром случаја? Можда по наговору друге стране? Можда по инерцији? Можда због политпчког окружења y којем ће c e спор одвијати? Или економско-социјалне подлоге? Илп због “пријателвског односа” између земаља? Или
свега тога заједно.
Правнички посматрано избор места (земл>е) арбшраже може п мора бити руковођен озбиљнијим разлозима. Поменимо неке факгичке: велшш избор струч1.

2.

De Ly, The Place of Arbitration in a Conflict of Laws of International Commercial Arbitration: An
Exercise in Arbitration Planning, Northwestern Journal of International Law and Business, 1991.g.,
стр. 51 (даље: Де Jlit).
Географску погодност наводи Lew, цитирајући Goldmana, 109 Rec. des Cours, 347 (1963-II)
стр. 372.

њака (арбитара, саветнпка) који су фамилнјарни са облашћу y питању, велики број
помоћног особља оспособљеног за ошптење на неком светском језику, добра преводилачка служба, добра организација пнституције (ако je институцијонална арбитража) или могућност добре организације (ако je ad hoc арбитража), добре телефонске и интернет везе, комунккационе (транспортне) могућности, адекватан
простор за арбшрирање и смештај арбитара и заступника, правне библиотеке, отвореност земље (режим виза), царинске и пореске погодности, развијен и стабилан банкарскп систем, могућност директног извржења одлуке y земљи њеног доношења што подразумева имовину прпсутну на тој терпторији, птдУ
Међутим, постоје п озбиљни правни аргументи који оправдавају избор места
арбшраже. Кључне речи којоима ce ствари дају објаснити јесу традиција и правна
неутралност (политичка неутралност je такође важан фактор, али je y другом плану3
4)). Иако пзгледа да традпцпја, можда, ставља правну аргументаднју y други
план, то није тачно. Традиција ce ствара годинама, радом н изазивањем правне сигурности код странака (пример Швајцарске). Међутим, и више од тога, из правне
неутралности произлазе многе последице неопходне једној коректној арбитражи:
уговорна симетрија, поштовање цивилизацијских правнпх принципа, равномерно
оптерећење странака, фер и корекгно арбитрирање, коректан став локалног судства y односу на странке и предмет спора y поступку судске контроле и помоћи и,
из свега тога, ефективност, тј. могућност извржења донете одлуке пшром света,
што и јесте основни циљ и арбитара и странака.
Значај места арбигграже може ce посматрати и из угла принцша слободе избора места арбитраже, која je на данашњем нивоу развоја арбитражног права иманентна странкама. Ова слобода може, y већини правних система, произвести друге последице које су странкама много важније: 1.слободу избора права меродавног
за суштину спора (мершум - lex causae), 2. слободу избора права меродавног за арбитражни споразум (уговор о арбитражи), 3. слободу избора права меродавног за
арбитражни поступак (lex arbitri), или и сам поступак, пгго ће бити централна тачка нашег излагања, и 4. утицаће на одређивање националне припадностп арбитражне одлуке y поступку њеног признања и извршења.
У вези lex arbitri потребно je напоменути да ћу ја y овом тексту y оквиру посгупка пред арбптражом разликовати поступак y ужем смислу ( ивтерне процесне
норме о арбшражи -internai rides) од поступка y ширем смислу (extemal rides) који
обухвата, осим ивтернжх процесноих норми арбитраже, и екстерне процесне норме суда који контролише н помаже раду арбитражеУ Тиме би y ужи појам процедуре улазиле норме о: саслушању странака, заступању странака, рочиштима и ру3.
4.

Неке од ових погодности наводи и Сикирић, Избор мјеста арбитраже, Реферат за Пете
хрватске арбитражне дане, Загреб, 1997.Г. стр. 2 (даље: Сикирић); в. више Де Ли, стр. 52.
Laüve, On the Neutraüty of Arbitrator and of the Place of Arbitration, Swiss Essays on Interna
tional Arbitration, Zurich, 1984.g. стр. 23 (даље: Лаливе). Kao земље које имају истакнуту
улогу арбитражних центара због политичке неутралности помињу ce Швајцарска, Аустрија и Шведска.

ковођењу њима, терету доказивања и доказном поступку, роковима, образлагању
н пошисивању пресуде, гласању и већању, достављању пресуде56) итд, док би y шири појам, осим напоменутих одредаба, улазиле и одредбе: о помоћи суда приликом
конституисања арбитраже7), процени ваљаности арбитражног споразума8), извођењу појединих доказа9), изузећу арбитара10-*, издавању прнвремених мера, контроли арбнтражне одлуке y поступку њеног пошшггаја11~>и y поступку признања и
нзвpжeњa12134•,, ма где ce он водио, дакле или y земљп одлуке или y некој друтој земЉ 1 Г 3).

Најзад, напомињем да ће ce y овом палиру, третирати комплетан утицај (избора) места седшпта арбитраже на резултат спора, a не само његов процесни аспект.
У овим уводним напоменама процесном аспекту je дат превалентни значај из објективних разлога: он и јесте од највеће важности за арбитражно суђење. A имајмо y виду да продедура чини велики део мериторне одлуке.

Значењ е израза “седиште арбитраже”

Класична теорија
Место арбитраже (place o f arbitration, lieu l 'arbitrage) дефинише ce као место y
коме je седнште арбитражног трибунала14). Мада на првн поглед једнсх:тавна, ова
дефиниција може изазвати проблеме y пракси, и то увек онда када ce арбитражни
трибунал “сељака”, тј. када ce чвггав поступак не одвија y једном месту. Тако je y
једном случају пред Спољнотрговинском арбитражом при привредној Комори Ју5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

B. Hascher, The Law Governing procedure: Express or Implied Choice by the Parties - Coutractual
Practise, ICCA Congress sériés no. 7., Беч, 1994, стр. 322 (даље: Hascher). За праксу в. Union
of India v. Mcdonnell Douglas Corporation, Gueens Brench Division (Commercial Court), 1992.g.
u Varady, Barcelo, von Mehren, International Commercial Arbitration, St. Paul, Minn., 1999.g.cTp.
408 (даље: Varady)..
B. чл. 478, и 479a и даље Закона o парничном поступку, даље ЗПП.
чл. 475. ЗПП.
чл. 476. и чл. 480. ЗПП.
чл. 479. ЗП П
чл. 477 ЗПП.
чл. 484. и даље ЗПП.
чл. 97. и даље Закона о сукобу закона са прописима другох земаља y одређешш односима
- даље: ЗМГГП; В и Дика, Кнежевић, Стојановић, Закон о међународном приватном и процесном праву, Београд, 1991.Г. стр. 297. и дал>е (даље: Дика).
Слична подела на пнтерне и екстерне процедуралне норме везане за арбитражу
уобичајена je y светској књижевности. В. тако Pavic, Applicable Procédural Law in Interna
tional Commercial Arbitration, mag. teza, Budimpesta, 1996.Г. стр. 6 (даље: Павић); Thomas, The
Law and the Practice Relation to Appeals From Arbitration Award, London, 1994.Г. стр. 73 (дал>е:
Thomas); НШ, The Law Relating to International Commercial Arbitration, London, 1994, стр. 476.
Mann, Lex facit arbitrant, u International Arbitration Liber Amicorum for Martin Domke, Hag,
1967, str. 157-183 (dalje.Mann); Park, The Lex Loci Arbitri and International Commercial Arbi
tration, 32 Int’L & Comp. L.Q. (1983),1. стр. 23; Сикирић, стр. 3, De Ly, стр. 53-54.

гославије једна расправа заказана y просторијама представништва наше Коморе y
Будимпешти, како би ce омогућило туженој страни да јој лакше присуствује (радило ce о туженој хрватској фирмп од стране тужиоца мађарске фирме y условима
рата). Наравно, оспм овпх екстремннх ситуација могуће je померање места одржавања расправа и због много прозанчнијих разлога. Тако ce странке могу споразумети о пресељењу места арбитраже ван њеног седшлта, за једно рочиште, рецимо
због извођења неког доказа (увиђај, саслушање неког сведока итд). До сељења
може доћж и из разлога погодностн. Затим, арбитри могу комуницирати писмено
нз места свога боравипгга, како би умањили трошкове, не састајући ce, надрт одлуке може бити написан на једном месту, a псгашсан на другим, разним местима
итц. Увек онда када нема стабилности места арбнтраже говоримо о постојању
факгичког н правног места (седишта) арбитраже15-*. Фактичко je место арбитраже тамо рце ce одвија поједини стадијум арбитражног поступка, и оно правно није
од великог значаја. Правно je место арбитраже тамо рце су ce странке то договориле, или y отсуству њиховог споразума, тамо где су га арбитри фиксирали. Ово
класично стајалипгге налази своје упорипгге y тези да само један правни систем
мора и може да ковтролшле арбитражу, a преко седшпта арбитраже. У правном
смислу успоставља ce правна веза пзмеђу, с једне стране, арбитраже н њене одлуке
и, с друге стране, једног правног система - система места седвшта арбитраже16'* и
так.о ce долази до lex arbitri. И што je још важније, овај правни систем не контролшпе само интерну и ексгерну процедуру, већ, рецимо, и арбитрабилност, или колизионе норме које ће одредити право меродавно за меритум спора (lex саиsae)1718K]S( И аутономија воље странака, којом ce арбшража толико дичн, по овом
консеквентно изведеном становшнгу, може ce кретати само y оквирима lex loci
arbitri. Mann истиче да je веома опасно уколико y вези једне арбитражне одлуке
долази до цепања сгатуга - примене закона више земаља на поједина питања (процесна и материјална) која ce постављају y току доношења једне арбитражне одлуке. И з свега јасно произлази да класична теорија правног седишта арбитраже
ставља знак једнакости између lex arbitri и lexfori. Оно пгго je за суд lex fori то je за
арбитражу право њеног седшпта - lex arbitri19\
15.

Berg, The New York Arbitration. Convention of 1958, Deventer, 1994.g. str. 202, nap. 52 (даље:
Берг); Сикирић, стр. 3; Павић, стр. 36; De Ly, стр. 54.
16. Lew, International Commercial Arbitration, New York, 1978.Г. стр. 245 (даље: Lew); Сикирић,
стр. 3. Манн, стр. 161;
17. Манн сматра да леџ арбитри одређује сва питања арбитражног поступка и међународноГ
приватноГ права. Отуда и закљчак: свака арбитража je национална, не постоји међународна трговачка арбитража. Mann, State Contracte and International Arbitration, 42 Brit. Yb.
Int’L.L. (1967) стр. 6. У хрватској книжевности овако становиште je било заступано од
стране Триве, в. y Арбитражно рјешавање међународних трговачких спорова, Привреда и
право, Загреб, бр. 3-4/1994, стр. 152 и даље.
18. Чак ce каже да изричит избор права меродавног за меритум, без избора седишта артбитраже, заправо значи да ће y земљи изабраног права бити седиште арбитраже, и то y степену y коме je то дозвољено по изабравом праву.

Овако описано становиште подржано je од стране Sauser-Halla и усвојено je y
резолуцијама Института за међународно право (UNroROIT) 1957.Г . y Амстердаму
и 1959.Г . y Neuchalelu. П о овим резолуцијама дато je право странкама да одреде седшпте арбитраже и тиме припадност арбитражне одлуке. Ако странке то не учине, већ одреде само право меродавно за уговор о арбитражи, сматраће ce да je седиште арбитраже y земљи права изабраног за поменуги уговор. Дихотомија y избору права меродавног за арбитражни споразум и права седипгга арбшраже репшће ce y корист овог другог. У случају да странке нипгга не кажу о седишту арбитраже, недостатак њихове воље надоместиће арбитри1920-*. То ће бити место њихових састанака, a ако ce састају илн очекују да ce састају y впше места (земаља) - место првог састанка, y отсусрву изричитог споразума о другачијем решењу. Уколико ce не састају, већ рад обављају писмено, место седипгга арбитраже je место боравишта арбитра појединца, a уколико их je више место боравишта umpirea.
Уколико овога нема седшпте ће ce одредити већннским становнштем арбитара21).
Истовремено су др)тп ауторн, тадашњи губитницп22^ предлагали ce пма сматратп
да одлука припада земљи y којој je издата23^.
Наравно да су модерни аутори и законодавди, a посебно при околности да постоји могућност да странке бирају место седишта арбитраже, уочшш проблем одвајања географског од правног седшпга арбвтраже. Приликом тог разграничења
појављивао ce и проблем тумачења норми арбитражног споразума.

Критика класичне теорије - аутономистичка теорија
Резолуције UNIDROIT никада нису биле широко прнхваћене. С друге стране
класична шш традкционалистичка теорија бпла je нападнута од стране “аугономиста” већ почетком шездесетих година овог века. Наравно, напад je долазио постепено и y малим таласима, дозирано. Тако Park24-*умерено консратује да lex loti
arbitri не контролшпе право меродавно за мерптум, па чак ни процесне норме, оно
контролише ваљаност арбитражног псхлутжа, самог по себи. Међутпм права критика класичне теорије гради ce на појму наднадионалне, пнтернационалне арбитраже. Наиме, прво, по аутономистима, y основп арбитраже ш је њена локализаи19.

20.
21.
22.
23.
24.

Ово je класично гледање на ствари које je подложно реформисању. Тако je скоро од
стране енглеског Апелационог суда и Дома Лордова одбачено овако становиште: по
њиховом мишљељу одлука донета од стране арбитраже чије je седиште било y Енглеској,
уз примену енглеског процесвог и материјалног права, a пошто je одлука била потписана
и издата y Француској, сматрала ce француском за потребе примене Њујоршке конвенције, случај Outhwaite v. Hicshok, Hause of Lords, 1991, YCA XVII, стр. 559-609.
Члан 2(1) Резолуције.
Чланови 2(2) и 2(3). Б. и De Ly, стр. 55.
Али за релативност појмова губитник и добитник y правној науци и пракси в. текст. из
напомене 19.
Mann, стр. 163. y нап. 20.
Park, The Lex Loci Arbitri and International Commercial Arbitration, 32 ICLQ, стр. 23 (дал>е:
Park).

ја, већ делокалпзација: међународне арбитраже су ”скројене” тако да плутају (floating) по површини упорердних система појсдиних земаља, оне су ношене (drifting)
правним водама25), тако да je свако њпхово повезивање за неко седшпте веиггачко
п не одговара ннтереспма међународног пословног света. То даље може значити
да арбптрн нису везани процесним и колизионпм нормама земљс седжпга арбитраже, као што и локални судовп могу изгубитн контролу над арбитражном одлуком261 П о аутономпстима негативан ефекат Sauser-Hallove теорије je y томе што
ннтернационалној арбитражи даје нацнонални карактер, игго арбитра претвара y
националног “чпновника”, исто као што ce и поступак преводп y надионални поступак. Друто, постоји практична тешкоћа y одређивању седишта арбитраже које
je, поврх свега, арбитрерно за потребе решавања сукоба закона (и материјалног и
процесног) јер су везе између странака и спора, с једне стране, и места седишта арбшраже, с друге стране, често никакве, слабе нли случајне27). У отсуству неке јаче
везе, или из присуства случајних веза између странака и спора са местом седипгга
арбнтраже потпуно je погрешно извлачити правила о меродавном супстанционалном праву шш прпмењпватп правпла процедуре места седшпта арбптраже2^ .
“Ефекат прпмене овако случајно одређеног система норми сукоба закона je
да краво које ce сматра меродавним може често бнти неадекватно или некомпетентно да регулшпе уговор y питању, или га чак може сматрати неодговарајућим
шш ништавпм”29).
Треће, чвтав пројект “плутања” подупрт je интересима међународне трговше
којој je y ингересу неутралан суд који приватно пресуђује странкама везаним за
разлвчиге државе. Поједвне државе, окрећући ce концепту плутајућих арбитража,
заправо нуде своје правне услуге међународној трговини30'1
Диск}7сија која ce развила између присталица класичне теорије седипгга арбптраже и ayTOHONfflcra траје и даље. Међутим, утпцај нових законскпх текстова'31'1и
међународних конвенција делују на умањење разлика које између теорија настају.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

Paulsson, Arbitration Anbound: An Award Detached From the Law of the Country of Origin,
(1981) 30 ICLQ, стр. 358 (даље: Paulsson); Paulsson, The Extent of Indepedence of International
Arbitration from the Law of the Situs, y Contemporary Problems in international Arbitration (ed.
Lew), 1986.g; De Ly, стр. 62; Lew, стр. 253; Сикирић, стр. 6.
Park, стр. 24-25.
De Ly, стр. 61; Lew, стр. 253
За мој став в. Кнежевић, Поништај одлука спољнотрговинских арбитража, y Међународна трговачка арбитража - стање и перспективе, Београд, 1997.Г. стр. 240. По мени,
правих наднационалних арбитража je екстремно мало. Пример je ICSID.a по неким карактеристикама и ICC арбитража. Све остале арбитраже су, мање-више, национално обојене
(даље: Кнежевић).
Lew, стр. 254.
Park, стр. 24.
У нас види Међународна трговинска арбитража, страна права и закони (ed. Д. Митровић),
Београд, 1996.Г. (даље: Митровић); З а најновије измене закона и међународних конвенција
в. Varady, Barcelo, von Mehren, Document Supplément to International Commercial Arbitration,
St. Paul, Minn. 1999.r.

Сви ови закони повећавају аутономију воље странака и арбитара и тиме минимизирају поменуте разлике. Модерни закони (Швајцарски, Холандски) као и они који су под утицајем UNCITRAL модел закона о међународној трговачкој арбитражи
(даље: УМЛ) практичним решењима утичу на измену ове правне слике.

Одређивање седишта арбитраже
Сва модренија виђења проблема следе следећу логку размжпљања:
1. Странке су овлашћене да изричито одреде место седишта арбитраже. Ако
je учињен избор бона фиде нема никаквог основа да суд измени одлуку странака32), она ce не може изазвати(опозвати).
2. Странке могу уговорити седиште арбжтраже и tacùo consensu. Основни начин je упућивање на правшшике институционалних арбитража који садрже правила (механизам) о одређивању седшпта арбвтраже. Овакво упућивање сматра ce
иккорпорацијом текста правилника y арбитражни уговор03). Када институционалној арбитражи једном одреди седшлте, њега je екстремно тешко наладати на
суду, паралела ce повлачи са интерним законодавством и овлашћењем органа именовања: једино y случају некоректног (unfaimess) именовања оно ce може доводити
y шггање3435). Код ад хоц арбитража улогу секретаријата арбптраже може, са истим
успехом, преузети орган именовања.
3. У отсуству и прећутне вољ>е странака улогу странака преузима арбитражни
трибунал, он je, заправо, надомепгга. Сматра ce да он има дискрециону власт да
одреди седшпте арбитраже3'Ч
4. Најзад, често ce, y отсуству претходног, место седипгга арбитраже проналази y тексту одлуке која садржи податак где je она донета (одређивање a posteriori).

Утицај седишта арбитраже на решавање предмета спора

Међународна арбитража и одређивање меродавног мареријалног права
Одреднти 1ех сашае пред судом релативно je лак задатак јер суд има свој спстем колизионих норми од којих увек полази. Суд ce, дакле, креће y оквиру “затвореног система”, a то je правнн систем земље којој сам суд припада - lexfori - суд
увек користи своје колизионе норме. По тој логици п арбптрп би ималп псто “затворено” упориште. Како je мој став да je свака арбитража (изузетак ICSID и дели32.

33.
34.
35.

У једној скорашњој америчког одлуци Апелационог суда овај je одбијо странке од вођења
арбитражни поступка пред америчком арбитражом зато што je била предвиђена арбитража са седшптем y Ирану; National Iran Oil Company (NIOC) в. Ashland Oil Inc. 817 Ф. 2д
326 (5ШCir. 1987)
Овакве одредбе имају правилници ICC арбитраже, Арбитраже при комори Stokholma или
италијанска Арбитражна асоцијација.
Тако чл. 2(д) и (е) и чл. 20 УМЛ; још ексшшцитније чл. 176(3) швајцарског ЗМПП.
De Ly, стр. 58, Сикирић, стр. 4.

мично ICC) претежно национална, и она, дакле поседује свој lexfori, само ce он
правнотехшгчки назива lex arbitri - право земље њеног седишта (наравно, овако
размишљају припадници класичне теорије седишта арбиграже). И з тога следи да
арбитража за изналажење меродавног права има свој сет колизионих норми (исто
као суд) и то je сет земље њеног седихпта. Тако су, на пример, реаговали енглески
судови, за разлику од америчких или француских: избор Лондона као седшпта арбптраже je имттл тш те значио и избор енглеског права које влада меритумом спора3У Међутим потешкоће y одређивање седишта арбитраже, несигурност, нестабилносг, па и непостојање озбиљннх унутрашњих веза између седшпта арбитраже
и спора приморала je савремене правне писце и законодавце да понуде друге технике за изналажење арбнтражног lex causae.
1. Прва солуција je y примени колизионих норми које арбитри сматрају најприкладнијим, без обзира на то којој земљи (правном систему) оне пршадају, дакле и ако не припадају систему lex arbùri^'K Ова солуција своје упориште налази y
Европској конвенцији363738), као што je, уосталом, ова конвенција инспиратор и других идеја.
2. Друга линија размишљања окренута je примени опиггих принципа сукоба
закона. Прпменнће ce они принцшш ове гране права који су опште прихваћени y
упоредном законодавству3940). Иститти за вољу мора ce рећл да предложено решење
не изазива много проблема због релативне унифицираности к о л и з и о н е х норми y
уговорним односимаупоредног права.
3. Тећа линжја размишљања води кумулативној примени колизионих норми
заинтересованих (са случајем повезаних) земаља. Заправо ce консултују све колизионе норме земаља повезаних са случајем и изналази ce заједничко решење. Наравно, уколико га има. Уколико га нема ова теорија упада y ћорсокак40) из кога
нема излаза y датом систему размишљања и мора ce прибећи некој другој техници
решавања сукоба закона.
4. “Најнапреднији” тј. најлибералнији je систем тзв. директног приступа41^: арбитри ce не обазиру на колизиону процедуру, не обраћају ce уопшге колизионој
технвци, већ директно, без ослонца и на један правни систем, одређују меродавно
право за меритум42! При томе, наравно, они ће покушати да изаберу супстанцијални систем права који je најприкладнији случају, они ће, заправо, y глави спрове36.
37.
38.
39.
40.
41.

Park, стр. 24. У судској пракси одлука Апелационог суда y спору Tzorizis & SyMas v. Monarch Lines (1968) 1 Ll.L.R. 337 (C.A).
B. Goldman, Lalive, von Mehren, Loquin i Fouchard. V. Fouchard, L’ arbitrage commercial inter
national, 1965.Г. стр. 378-380.
B. чл. VII(l) Европске конвенције o међународној трговачкој арбитражи, чији смо и ми
чланови (даље: ЕК).
Derains, L’appücations Cumulative par l’Arbitre des Systèmes de Coflit de Lois Interesses au Lit
ige, Rev. Arb., 1972, стр. 99-121.
To не значи да je не прихвата пракса. B. ICC arb. no. 1512, 904 (1974); такође ICC arb. no.
5118, 1027(1987).
B. за термин De Ly, стр. 63.

сти поступак избора права, што je иманентно колизионој техници, али то неће
образлагати. Ова техника не означава нитттта друго до ослобађање од образложења, али носи y себи опасност увођења крајње арбвтрерности на мала врата4243).
И з текстова новијих националних закона(ика)44), међународних пзвора (ЕК
чл. VII(l); UNCITRAL арбитражна правила чл. 33(1); ICC правшшпка чл. 13(3)) и
арбитражне праксе45^ произлази експанзија аутономистичке теорије, која, постепено, осваја терен. Њнма ce можда може замерити позадина индивидуалистичке
филозофије која има мало присталица y законодавцима појединвх држава, као
што им ce може поставити питање има ли довољно (ако уопште) колизионих норми y оквирима lex mercatoria које би омогућиле да ce систем подигне46), али им ce
не може оспорити да y пракси, полако али сигурно, односе победу y рату са отпорним “класичарима”. Можда би y овој фази развоја арбитражног права било коректно закључвтн да улога седпшта арбптраже y процесу избора мернторног меродавног права слаби47\ алн да још игра значајну ролу48/, јер аутономија процеса
избора меродавног супстанднјалног права нпје апсолутна, већ још зависи од правног система земље седишта арбитраже.
М еђународна арбитраж а и примена процесног права y ужем смислу
Иако ce y књвжевности помшву четири теорије које заговарају различите ставове по интању примене процесног права на арбитражни поступак49) ја ћу их,
упрошћавања ради (јер оне то дозвољавају због међусобнпх минималнпх разлика)
свести на две основне: класичн}?и аутономнстичку.
1. Према првој од њих арбитри прпмењују процесно право земље седшггга арбитраже. Ако нишга др>то арбитри (и судови y поступку помоћл и контроле арбитражне одл}же) с}г везани пмператпвним нормама те земтБе50-*. Иако ce, н y овом
систему (мада то није пожељно), може договориш примена процесног права неке
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

Овај систем има критичаре. V. Gaillard, A Foreign View of the New Swiss Law on International
Arbitration, u Arb. Int'l, 1988.Г.
Исти директни приступ очитује ce и y неким законима. В. чл. 1496 француског и 1054(2)
холандског процедуралног права који ослобађају арбитре узимања y обзир колизионе
процедуре..
В. поменуте чланове француског и холандског права (нап. 39) Осим н>их ту je и чл. 187(1)
швајцарског ЗМПП који овлашћује арбитр да примени колизиону норму која je са
случајем y најближој вези. Аутономистичка теорија заступљена je и y ћл. 2 8 ( 2 ) UML - применити колизионе норме које ce сматрају одговарајућим.
Нарочити француске и, y нешто мааој мери, америчке. B. De Ly, стр. 66.
B. De Ly, стр. 67 који по та два основа критикује аутономисте.
Тако изричито и тврдо Сикирић, стр. 9.
Тако De Ly, стр. 67.
В. Сиитрпћ, стр 9-10; De Ly, стр. 69-70.
Sauser-Hall, 565-570 (22), Mann, стр. 166; Park, 23, Голдштајн, y Голдштајв-Трива, Међународна трговачка арбитража, Загреб, 1987.Г. стр. 74 (даље: Голдштајн), који императивне
норме своди на норме које су саставни део јавног поретка земље седишта арбитраже.
слично и Park, стр. 29.

друге земље, a не земље седингга арбитраже, сваки другн процесни систем je ограничен применом мандаторних прописа земље седишта арбитраже''1! Што je још
важније пракса заговара недвосмислено овакав став, a живот показује да странке
екстремно ретко одређују право меродавно за процедуру, те ce y пракси, најчешће, све своди на прнмену права земље седхшгга арбитраже. Зато Голдштајн констатује да je, са аспекта процедуралних правила, избор земље седишта арбитраже
од изузетног значаја52!
2. По аутономистичкој теорпји странке су слободне y избору процедуралног
права. Међугим, та слобода иде корак даље од класичне теорије јер je избор “колжзионоправнп”, што заправо значи да ce, као и код сваког избора права, изабрано
процесно право примењује ш îoto, искључујући како диспозитивне, тако и процесне пмперативне (мандаторне) норме земље седишта арбптраже5Ј1 Арбитража je
ослобођена бпло каква прпспле правног спстема где je одлука донетаг’4). Оно што
чини негативност ове теорије je страх од евевтуалне (и очекиване) судске помоћд
и контроле - пнта ce да ли су судови спремни да том прилпком пређу преко сопствених мандаторних норми. И одмах ce одговара да y великом броју земаља и нису, што јесте факат.
Закључнмо, избор места арбшраже, и уопште њено седшпте, je од великог
значаја за примену процесних одредаба y ужем смислу, јер, најчешће, представља
п њихов имшшцитни избор55). Пример земље где je то тако je Енглеска, на супротном, аутонмистичком становишгу су Швајцарска, Француска п Италија'6!
У пракси je правило, са мало изузетака, да ce на арбитражни поступак примењује право земље седшпга арбитраже, све остало би било компликовање ионако
комплпкованог арбитражног живота.

Међународна арбитража и примена процесног права y ширем смислу
П о правима скоро свих земаља суд има, y извесној мери, увид y рад арбитраже
и доношење њених одлука, и то или y поступку правне помоћи арбитражама (издавање привремених мера, изузеће арбитара, конституисање арбитраже, итд.), или
y поступку контроле арбитражних одлука57^ (поступак понипггаја и поступак5123467
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Изгледа да je оваква позиција арбитража y Енглеској. В. нпр. K/S A/S Bani K/S A/S
Havbnlk в. Korea Shipbuildmg and Engineering Corp. y Financial Times Law Report, јул 1989.r.
(Апелациоеи суд 1987.г).
Голдштајн, стр. 74.
Све друге аутономистичке теорије, овде пренебрегнуте, своде ce на слично, в. De 1у, стр.
69-70.
Park, стр. 21.
Наравно да има и другачијих мишњења. Позивајући ce на Berga De Ly овај закљчак релативизује, в. стр. 70.
В. за текстове код Митровић.
De Ly констатује да уговорни елементи арбитраже никада шсу били довољно јако
изражени да ову контролу доведу y питање, в. стр. 71.

признања и извршења38)). Ово није спорно. Спорно je суд које земље ће нмати
описану функцију.
1. По већини правних система59) y поступак помоћи и контроле су инволвирани домаћи судови уколико je седиште арбитраже која je донела (доноси) одлуку y
домаћој земљи. Тако и Paulsson, велики поборник делокализације, констатује да je
суд земље арбитраже најбоље лоциран ауторитет за судску кошролу арбитражне
одлукс60! Ово стога пгго ce сматра да арбитражна одлука припада (има држав.љанство) земље на чијој je територији донета.
2. У земљама које прихватају волунтаристички критеријум за одређивање
припадности арбитражних одлука, a оне су ретке (пример je Немачка), одлука ce
везује за њихов правнж поредак ако je, вољом странака или арбитара, на поступак
примењено домаће процесно право. У таквом случају оне имају и судску контролу
над таквим одлукама61-'.
3. Најзад, y упоредном праву je присутан и мешовити критеријум: да би судови
тих земаља могли ивтервенисати y арбшражном поступку потребно je да je седиште арбвгграже на домаћој територији и да најмање једна од странака нема пребивалиште или редовно боравиште y на домаћој територији y моменту закључивања уговора о арбигражи
Како je прнмер таквог решења швајцарско право,
ваља додати да друге одредбе швајцарског ЗМ П П подржавају помоћ суда y раду
арбитража (у поступку састављања већа, y поступку изузеча, и y поступку извођења доказа), као и право суда на шжиштај арбитражне одлуке®) уколико je седиште арбшраже y Швајцарској.
Закључак би морао бвти да je седиште арбитраже веома значајно за арбитражни поступак y ширем смислу. Судска помоћ и ковтрола арбитражних одлука
заправо je скоро свуда y свету везана за земљу седишта арбитраже. Једини изузетак (осим немачке која прихвата другачији критеријум одређивања национал-58960123
58.

Парцијални зузеци, само када ce ради о поступцима контроле одлука, a не и помоћи суда
арбитражи који су остали “неокрљени”, су Белгија и Швајцарска. По чл. 1717 белгијског
Закона о судовима белгијски судови не могу поннштавати арбитражне одлуке донете y
Белгији, уколико бар једна странка није белгијски држављанин, или лице домицилирано y
Белгији, или правно лиде белгијске националве припадности по теорији инкорпорације.
Чл. 191 ст. 1. и 2. швајцарског ЗМПП предвиђа да ce, y случају да ни једна страна нема пребивалиште, редовно боравиште или седшпте y тој земљи, оне могу договорно одрећи
права на било које правно средство ггротив одлука арбитража донетих y Швајцарској, или
ce одрећи права на њихово побијање са неких разлога.
59. Примери су Холандија, Белгија, Енглеска.
60. Paulsson, стр. 370.
61. В. Сајко, Дика, Арбитражно рјешавање међувародних трговинских спорова, Љубљана,
1989.Г. стр. 64. (даље: Дика). У нас je прихваћен волунтаристички критеријум само као
искључујући: одлука донета y Југославији уз примену страног процесног права сматра ce
да припада земљи чије je процесно право примењено (чл. 97. ЗМПП), те би судови те
земље имали и контролу над том одлуком.
62. Чл. 176(1) швајцарског ЗМПП.
63. Чл. 179(2), 180(3), 184(2), 185 и 191 Закона.

ности арбитражне одлуке) je француска судска пракса. Ту скоро je француски
Апелациони суд64) одбио надлежност за захтев за понишгај две арбитражне одлуке донете y Француској no ICC Правилнику, што значи да je одбио контролу ових
арбитражних одлука. Међутим, ни француски законодавад није доследно следио
случајеве Gotaverken и Aska (о којима je, заправо реч), и још предвиђа контролу
над арбитражним одлукама донетим y Францускор 56\

Неколико речи о признању и извршењу арбитржаиих осдлука

А. Као акти каји инволвирају међународну трговину, арбитражне одлуке су
предодређене за “интернадионалну” судбину: било би идеално уколшсо би ce оне
могле изврпшти y земљи њиховог доношења, и тако ce затворити “круг”, али ће
битп чести случајеви y којима дужник нема имовине y земљи одлуке, те ce дејство
пзвршности одлуке мора прошнрити на неку другу(е) земљу(е), Дакле, веома често ће арбшражна одлука морати да пролазн кроз процес признања и извршења y
некој страној земљи. У ствари, може ce говорити и о поступку признања и извршења арбвтражних одлука и y земљи порекла, али нас, због лимитираности разлога
тога признања, то овде не интересује. У сваком случају интернационалне арбитражне одлуке ce y земљи порекла трегирају као домаће, дакле као одлуке које не
садрже странп елемент y себи, и као такве ce извршавају. Питање je каква je улога
седишта арбитраже уколико ce једна арбитражна одлука има извршитит y иностранству?
Међутим, пре одговора на конкретно питање дужни смо да репшмо тзв. случај “Швајцарске и Белгије” . Ове земље су, речено je (в. нап, 53), познате по томе
што омогућују искључење судске контроле домаћих арбитражних одлука y поступку њиховог поншптаја, што, дакле, искључују тужбу за понипггај. Питамо ce
како ce оне односе према истим одлукама y поступку њпховог извршења y Швајцарској и Белгији? Швајцарска je ово питање решила Законом - за поступак њиховог признања и извршења y Швајцарској оне ce сматрају странцм одлукама и меродавна je NYK6f4 док Белгија законског решења нема. Теорија предлаже да ce
кош рола ограничи на процену евентуалне повреде арбитрабилности (подобности
једног спора да ce подвргне арбптражи) и на повреду јавног поретка Белгије67-*.
И најзад, основно питање: каква je улога права земље седишта арбшражног
трибунала y поступку признања и извршења одлука y иностранству? Одговор je велика. Да je он тачан аргументе, сем y надионалним законима, налазимо y NYK,
прецизшје y његовом члану В. П о њему, страна арбитражна одлука ce неће признати уколико су, између осталог, странке неспособне за закључење уговора о арбитражи, или je овај ншптав “по закону коме су га странке подвргле (по правилу
64.

Случајеви Gotaverken од фебруара 1980.г.и случај Aska од децембра исте године. Robert,
case note, D. 568 (1980) и Mezger, case note, R.C.D.I.P. 545 (1981).
65. B. De Ly, стр. 75.
66. B. чл. 192(2) швајцарског ЗМПП.
67. B. De Ly, стр. 76, Сикирић, стр. 14.

га неће подврћи ни једном закону - м.п.), или ако оне то нису учиниле, по закону
земље y којој je одлука донета”. Друго, страна одлука ce неће признати уколнко
конституисање арбитражног трибунала или арбитражни поступакније био y складу са споразумом странака, a ако овога нема, са законом месга доношења одлуке.
И треће, неће ce признати одлука која још није постала обавезујућа или ју je обуставила илп понипггила власт земље где je она донета, или на основу чијег je закона донета68). И з реченог јасно произлази значај закона седишга арбшраже за
признавање арбшражне одлуке ван земље њеног порекла
Б. Међутим, y последње време (задњих неколико година) расте значај једног
другог питања - шггања еветуалне, могућносги признања, y некој другој земљи,
одоуке повиштене y земљи њеног доношења (порекла).
Иницијалну капжслу y том смеру дала je ЕК, ограничавајући (на четири) круг
разлога због којих поншптена одлука y земљи њеног порекла, не сме битп призната y другим земљама, дакле либерализујући како систем поништаја, тако и систем
признања69). Посматрајући lex arbitri из угла његовог значаја за прнзнање арбитражне одлуке, ствар ce свела на инвалидност арбитражног споразума по праву
земље рце су арбитри делали. Али, што je за нас још важније отворена je могућност признања, y другим земљама, арбитражних одлука понжптених y земљи порекла, уколико су поншпгени из разлога који не спадају y поменути круг од четирн.
Али праву лавину y том смеру покренула je француека судска пракса, помало
подржана америчком. Поента свнх одлука поменутих судова je да ce могу признати арбитражне одлуке понипггене y земљи порекла, дакле y земљп на чијој територији су донете. Ради ce о познатпм одлукама y случајевпма Norsolor (француски
Апеладионп суд), HiJmarton (францускл Касадпонп суд), и Chromalloy (амерпчкп
District Court)70712)Ј 1"*Грубо ce може рећп да je подлогу оваком размигпљању судова
дао чл. V IINYK y коме je промовисано правпло “најповољнијег прописа”77'.
Н а пример и укратко: y случају СћготаДоу District Court of Columbia je признао
одлук}' арбпграже донете y Египту, истовремено одричућп да пржзна ефекат res
iudicala одлуци о поништају ове арбитражне одлуке коју je већ раније донео еги68.

NYK обавезује више од сто земаља и може ce сматрати општим извором права. Друго,
национални закони су, y највећој мери инкорпорисали NYK текст y своје законодавство
или уносећи га y законе, или ce позивајући на њега.
69. В. Кнежевић, стр. 252.
70. В. више y нас Цукавац, Извршење арбитразних одлука поништених y земљи порекла,
Реферат за саветовање, Врњачка Баља, 1998.Г. В. такође Gharavi, Enforcing Set Aside Arbi
tral Awards: France’s Contraversial Steps Beyond the New York Convention, Journal of Transna
tional Law and Policy, 1996.Г. стр. 96.
71. За случај Chromaüoy в. посебно Carbonneu, Debating on Proper Rôle of National Law Under
the New York Arbitration Convention, y ЋДапе Journal of International and Comparative Law.
1998.Г. стр. 277 (даље: Carbonneu)
72. Чл. VII NYK гласи: "Одредбе ове конвееције не дирају y важност мултилатералних и
билатералних конвенција које су склопиле државе уговорнице y погледу признања и
извршења арбитражних одлука....”

патски Апелациони суд. Наравно да je овакав поступак америчког суда изазвао
буру y књижевности: Док су једни заговарали став америчког суда правдајући га
чпњеницом да je суд додао још једну кап труда y борби за аутономију арбитраже
иггнтећи арбптражнп поступак од арбитрерних духовних посебности појединих
националних спстема, и шаљући поруку свпм учесншџша односа да je циљ арбитраже нзвршење арбптражне одлуке73', други су га нападалн. “Извршавање поншптене арбигражне одлуке може резултирати y коегзистенцији две конфликтне
одлуке о пстом и између пстих странака, a то вређа намеравану униформност
Конвенције (мисјш ce на NYK - м.п.) и пггети имиџу међународне трговачке арбитраже741 Међутим, оно што je круцијално за нашу тему то je један од Carbonneа и - Ђ Ш . закључака, a наиме да нас ово признање доводи до главне примедбе која ce
упућује NYK-y - треба ослободити међународни арбитражни процес од доминацнје права седппгга арбитраже751
Ц. Закључак, ппак, остаје y констатацији о значајној улози места седипгга арбптраже п )гпоступку прпзнања (извршења) странпх арбнтразннх одлука76). Само
неко будуће време може бити судија праксе заузете y одлукама Norsolor, HiJmarton
i Chromalloy. Уколико ce пракса, па и законодавства, буду и кретала y њиховом
смеру - арбитражна одлука поништена y земљи порекла може бити призната y
другим земљама - верујем да ће много воде протећи испод мостова до коначног
тријунфа идеје која инсшгрише поменуте одлуке. A дотле, играмо по старим правилима: она обезбеђују значајно место седишту арбшраже y свим питањима везаним за резултат арбитражног поступка, за доношење арбитражне одлуке која je
лако изврпшва и која ће ce и извршити.

73.

Sampliner, Enforcement of Foreign Arbitration Awards After Annulmeat in Their Country of Origin, 11 Mealley’s Int’l Arb. Report, 1996.Г., стр. 28,
74. Gharavi, Chromalloy, Another View, 12 Mealey’s Int’l. Arb. Rep, 1997.Г. стр. 23.
75. Caibonneu, цитирајући PauHsona, стр. 281.
76. To, пре свега, произлази из чл. V NYK. В. и Сикирић, стр. 15, De Ly, стр. 79.

Доц. dp Маја Сшанивуковић,
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Примена Начела међународних трговинских уговора
(UNIDROIT) y поступку пред арбитражом
Начела међународних трговинскнх уговора која су усвојена од стране Међународног института за унификацију приватног права (UNIDROIT) 1994. године^,
представљена су нашој правничкој јавности y чланку професора др Јелене Вилус
објављеном крајем пропше годинеЧ Начела изражавају општа правила која би
требало да важе за међународне трговачке утоворе. Она су резултат рада интернадионалне групе стручњака за ову област права, заснована су на упоредноправним истраживањима3), a уз правила садрже и пропратни коментар4). Циљ им je да
успоставе један неутралан и уравнотежен систем правила који би ce користио широм света без обзира на разлике y правним традпцијама, привредним н политичким приликама заинтересованнх земаља5). Једна од основнпх намена Начела je да
ce користе y поступцима пред арбитражом као извор матерпјалних правила за решавање приватноправних спорова са међународним обележјем6/ и као помоћнп
извор за тумачење и допуну правних норми меродавног права. Странкама које же- 1
1.
2.
3.

Текст Начела ce може наћи на интернет адреси: http:www.agora.stm.it/unidroit.
Види, Јелена Вилус, Начела међународних трговинских уговора - UNIDROIT, 1994. Правни живот бр. 11/98, стр. 413-429.
Начела одражавају велики утицај Конвенције УН о уговорима о међународној продаји
робе (CISG), као и других међународних докумената који су усвојени y оквиру UNCITRAL-a, те униформних правила МТК: INCOTERMS (1990) и Једнообразних правила и
обичаја за документарне акредитиве (1993), Dr. Maria del Pilar Perales Viscasillas: “UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Sphere of Application and General Pro
visions”, 13 Arizona Journal of International and Comparative Law 381 ( 1996).

ле прнмену Начела на свој уговор саветује ce да комбинују клаузулу о избору меродавних правнла (Начела) са арбитражном клаузулом7).
У основи, Начела имају необавезан карактер. Поље примене Начела оквирно
je одређено y Преамбули. Тамо ce наводи да ce Начела примењују (а) када ce уговорне стране споразумеју о њиховој примени на уговор, a могу ce применити и y
случају (б) када су ce стравке споразумеле да ce на њихов уговор примењују “општа правна начела”, lex mercatoria, и слично. Поред тога, Начела ce могу применити (в) за тумачење или допуну међународних докумената (међународних уговора и
једнообразних закона) који садрже унификоване правне норме и (г) за проналажење решења за спорно питање уколико ce испостави да je немогуће утврдити релевантно правило меродавног (националног) права. Размотрићемо сваку од наведенвх могућности за примену Начела:

(а)

Примена Начела UNIDROIT y случају када су ce странке изричито споразумеле о њиховој примени на уговор

У Преамбули ce прави разлика између случајева када су странке уговориле
примену Начела, од случајева када су уговориле примену “опнггих правних начела” , ‘lex mercatoria” и слично. У првом случају, користи ce (на енглеском) израз
“shall be applied” (примењују ce, гтримениће ce) који треба да искаже обавезу органа којн решава о спору (суда или арбитраже) да применп Начела, a y другом слу-4567
4.

5.
6.

7.

Сличан пројекат je остварен и на нивоу Европске Уније, где je основана Европска Комисија за уговорно право (познатија као Ландова Комисија, по председнику Комисије, данском професору Oley Landoy) која je 1997. године усвојила “Начела европског уговорног
права” (http.Y/itl.irv.uit.no). Ова Начела су рађена под утицајем Начела UNIDROIT, о чему
довољно говори податак да je отрпилике једна трећина чланова Ландове Комисије, учествовала таксфе y радној групи за израду Начела UNIDROIT. Види о Начелима европског
уговорног права опширније y чланцима Lando, “Principles of European Contract Law: An
Alternative or a Preeursor of European Législation?” 40 American Journal of Compearative Law
1992, str. 573 i Storme, Applications possibles et caractères généraux des principes de droit uni
forme des contracts, Revue de droit international et de droit comparé, 1995, sveska 4, str. 309.
UNIDROIT Начела, Увод, VIII
Осим поменуте, Начела имају и друге намене:
а) да буду коришћена y поступцима пред државним (националним) судовима, на
исти начин као и пред арбитражама (тј. као главни извор материјалних правила
за решавање приватноправних спорова са међувародним обележјем и као
помоћни извор за тумачење и допуну меродавног права),
б) да буду коришћена од стране надиоеалних и међународних законодаваца приликом доношења и реформисања законодавства којим ce регулише област уговорног права
в) да послуже уговорним странама као основа за преговоре о садржини будућег уговора.
Последња намена ce не помиње y Преамбули, али ce y досадашњој пракси показала као
најважнија. Види, Bonnell, The UNIDROIT Principles in Practice - The Expérience of the First
Two Years, Uniform Law Review 1997.
Види Начела, Преамбула, Став 4а y Коментару Преамбуле.

чају употребљен je израз “may be applied” (могу ce применити), који указује да орган није обавезан, него има само могућност да примени Начела. И з тога би ce могао извести закључак да избор странака аутоматски обавезује суд ијш арбитражу
на примену Начела. Оваква претензија Начела дотиче нека од елементарних питања Међународног приватног права.
Сама Начела y Првом одељку који садржи опште одредбе наводе правило о
аутономији воље (слободи уговарања) као једно од основнжх и општих правила
која важе за међународне трговинске уговоре. Начело аутономије воље важи, уз
већа или мања ограничења y свим системима грађанског, посебно облигационог и
привредног права, y свету, па и y нашем8). Странке слободно одлучују да ли ће да
закључе уговор и одређују његаву садржину (члан 1.1. Начела UNIDROIT). Начело аутономије воље, као начело грађанског права, има свој специфичан израз y
области Међународног приватног права, као право странака да слободно изаберу
право које ће бити меродавно за њихов уговор. Као што аутономија вол>е y облигационом праву никада није неограничена (таква ограничења помшву ce и y Начелима UNIDROIT, види коментар члана 1.1. и даље референце на чланове 1.4 и 1.5.),
тако исто аутономија воље y Међународном приватном праву има своје гранпце.
Оне су одређене правшшма Међународног приватног права државе форума9).
Границе аутономије воље y смислу грађанског права и y смислу Међународног
приватног права y једној држави могу бити и најчешће јесу међусобно повезане и
условљене.
Према владајућем схватању y модерној теорији, аутономија странака y међународном приватном праву значи да уговорне стране y уговору са страннм елементом могу да изаберу меродавно право за свој уговор и да тиме одступе, не само
од диспозитивних, него и од императивних норми права које би било меродавно да
није тог избора (па макар то било и домаће право, право државе форума). Оваква
аутономија вољ>е назива ce колизионоправном, јер воља странака служи као тачка
везивања y колизионој норми којом ce бира меродавни правни поредак (kollisio—
rrrechtliche Parteiautonomie). Други појам je материјалноправна аутономија воље
(materiellrechtliche Parteiautonomie). Уколико би странке имале само матерпјалноправну аутономију волве, оне би својим избором меродавног права, уствари могле
одступвгги једино од диспозитивних (а не п од пмператпвних) одредаба меродавног
националног права (које би ce за сваки уговор одређивало на основу других, објективних, тачака везивања). У том случају, пзбор меродавног права, значпо био просто инкорпорацију правила изабраног права y дати уговор. при чему би императивна правила иначе меродавног права имала примат над свакпм правилом пнкорпорисаног права које бн било y супротностп с њима. Као што смо рекли, теорија о
колизионоправној природи аутономије воље преовлађује y савременим националним системима Међународног приватног права (код нас она није псказана y закону, али je пшроко прихваћена y доктрини). Међутим, y већинм правних система,
8.
9.

Види, Николић, Душан, Увод y систем грађанског права, Нови Сад 1998. стр. 114.
Види, Варади, Тибор, Међународно приватво право, Нови Сад 1990. стр. 247.

таква природа прццаје ce само оном избору странака којим ce бира систем правила
која потичу од неке државе, или државног организма (нпр. швајцарско право, немачко право, енглеско право). Ако уговорне стране, напротив, уговоре примену
правила која нису државног, него аутономног, карактера (нпр. општи услови Економске комисије У Н за Европу), доминантна тенденција je да ce такав избор сматра материјалноправном, a не колизионоправном аутономијом. Дакле, y том случају, странке не могу одступити од императивнпх одредаба меродавног (државног)
права.
Наведена разлика има значаја за примену Начела ТЖПЖОГГ, због тога игго
Начела представљају аутономну, недржавну збирку правила, па би упућивање
странака на њнхову примену имало да ce тумачи као материјалноправно, a не колизионоправно упућивање. У теорији ce као аналоган пример наводи ситуација када странке уговоре да ће ce на њихов уговор применити одредбе Конвенције У Н о
уговорнма о међународној продаји робе (Бечке конвенције о продаји), y ситуацији
када иначе нису испуњени услови за њену примену (нпр. уговорне стране немају
седшпта y државама уговорницама, нити правила међународног приватног права
упућују на примену права државе уговорнице). Тада ce сматра да су одредбе конвенције инкорпорисане y уговор странака, y мери y којој су оне y складу са императивним одредбама меродавног права10). Поставља ce питање да ли наведена разлнка између колизионоправне и материјалноправне аутономије има значаја и за
арбигражу, као недржавно тело за решавање спорова? Одговор на то питање зависи од тога да лж су арбитраже везане пршшком одређивања меродавног права
националнкм правшшма међународног приватног права неке државе (нпр. државе
седишта арбнтраже), односно питањем y којем правном систему ce налази правни
основ аутономије воље (у међународно-приватноправном смислу) када о спору одлучује међународна трговачка арбитража. Можемо рећи да савремени развој
правних извора међународне трговачке арбитраже (националних закона, међународних спораз^ада и правилника познатих институционалних арбитража) показује
да ce све више признаје уговорним странама право избора не само државног права, него и недржавних правила11-*и да тај избор има правни карактер избора меродавног права (колизионоправно упућивање), a не само карактер инкорпорације
изабраних правила y уговор (материјалноправно упућивање). Штавшпе, стравке,
по многим арбитражним законима имају право да потпуно изузму свој уговор од
примене сваког државног права, ако изричито овласте арбитре да одлучују по пра10. Hoonold, John, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention,
Second Edition, 1991, str. 134.
11. To ce формулише као слобода странака да изаберу право (law) или правна правила (rules
of law) која ће арбитражни суд применити на решавање суштине спора. Види нпр. члан
42(1) Конвенције о решавању инвестиционих спорова између држава и грађана других
држава (Вашингтонска конвенција), члан 28(1) Модел Закоеа UNCITRAL-a о међународној трговинској арбитражи, члан 1496 Законске уредбе од 12. маја 1981. године о измени
француског Законика о грађанском поступку, члан 17 Правилника МТК о арбитражи који
je на снази од 1. јануара 1998. године.

вичности. Сходно томе, ако странке изаберу Начела UMDROIT као меродавно
право за свој уговор, тај избор би имао боље шансе y арбитражном поступку, него
y поступку пред државним судом, да ce сматра правим колизионоправним избором, којим ce замењују императивне одредбе сваког другог права12). Управо због
тога ce странкама и препоручује да приликом избора Начела UN [DROIT као меродавног права, y утовор уврсте и арбитражну клаузулу1'^.
Поред ограничења y односу на избор Начела као меродавног права које може
да наметне теорија материјалноправне аутономије воље, постоји и једно много
значајније. Да би ce оно објаснило треба ce опет вратити оппггој теорији Међународног приватног права. Ч ак и y случају када ce избор Начела сматра колизионоправннм, када би ce дакле, овим избором супституисале и императивне одредбе, a
не само диспозитивне, сваког другог државног облигационог права, преостају ипак неке императивне норме државног права које странке својим избором не могу
искључити. Према класичном схватању, то су оне норме (или принципи и вредности) државе суда који чине њен јавни поредак y смислу међународног приватног
права. Аутономија воље, као и свака друга тачка везивања y колнзионој норми,
може да упути на примену страног права, и то право ће ce применити, осим ако није супротно јавном поретку домаће државе. Појам јавног поретка може да обухвати и одређене нмперативне норме, чнја je важност толика да ce од њих не може одступити чак ни y споровима са иностраним елементом. У новије време, поред јавног поретка, уводи ce и појам норми непосредне примене, као специфично ограничење страначке аутономије воље y међународном приватном праву. Појам норми
непосредне примене подразумева поделу императивних норми које ce примењују
на уговоре14) на две групе - y једну бп спадале пмперативне норме облигационог
права од којп странке не могу да одступе y чнсто домаћем контексту, али могу ако
ce ради о уговору са странвгм елементом (нпр. норме о застарелости потраживања). Другу групу би чнниле одредбе садржане y принудним прописима привредно-административног типа којима држава регулише трговину и уговор као њен
основни ннструмент (нпр. девизни прописп, прописн о контроли спољне трговине,
о забрани нелојалне конкуренције и монополистичких споразума, о забрани трговпне са одређеним земљама15), о забранп располагања одређеним стварнма, п сл.).
Карактеристично je за ову другу групу императнвних норми да држава прописује
њихову примену на одређени круг уговорних трансакција, не осврћући ce на то које je (облигационо) право меродавно за уговор. Странке, дакле, не би могле својим избором меродавног права или меродавннх правила, да избегну примену оваквих норми. Ова друга врста норми je y нашој теоријн названа нормама непосредне
12.

Види, Klaus Peter Berger, International Arbitral Practice and the UNIDROIT Principles of Interna
tional Commercial Contracte, American Journal of Comparative Law, Vol 46, 1998, 129, стр. 147.
13. Види фусноту бр. 7.
14. Концепт норми непосредне примене релевантан je и y другим гранама грађанског права,
нпр. y породичном или стварном праву, али ce овде ограничавамо на област облигационог
и привредног права.

примене, пгго je, уствари, превод изворног француског термина lois d’application
immédiate1516^. Бнло би могуће и коршлћење већ постојећих термвна “принудни
прописн” , “jus kogens”, “imperativne norme” итд., c тпм пгго би ce y том случају увек
морало нагласти, да ce ради о принудним прописима чија примена не зависи од
тога које je право меродавно. У Начелима je изричито наведено да су она подвргнута применп императивних норми (без обзира да ли су оне националног (државног) илп наднационалног порекла, уколико те норме морају да ce примене y складу са релевантнпм правшшма међународног приватног права (члан 1.4)17).
Наравно, можемо ce запитати како гласи норма међународног приватног права (колизнона норма) којом ce одређује које норме непосредне примене треба да
ce примене на један уговор са иностраним елементом. Прво што треба рећи je, да
y нашем домаћем систему међународног приватног права, таква норма још није
формулисана. Наш Закон о међународном пркватном праву не познаје ни термин,
ни установу норми непосредне примене18). Слично je н y многим другим националшш системима МПП. Снгурно je, да ће y случају када су норме непосредне
примене део домаћег правног поретка, домаћи судови спонтано да их примене
увек када постоје (у самим там нормама дефинисани) услови за њихову примену19*). Проблем je како поступпти y случају када су норме непосредне примене део
правног система државе чије je (облигационо) право меродавно за уговор, или чак
неке треће државе201. Али, без обзнра на то како би поступпо домаћи суд, међународна трговинска арбитража најчешће није строго везана националним колизионим нормама п може да пође од колпзпоне норме коју сматра адекватном21 '. Један
страни аутор, на основу упоредноправних истраживања изводи следеће услове за
примену норми непосредне примене22)/
а) релевантна норма мора бити квалификована као норма непосредне примене, односно као норма која мора да ce примени, без обзира на то које je право меродавно за утовор,
б) услови које држава која je норму прописала поставља за њену примену
(нпр. да једна од уговорних страна има одређено држављанство, или да утовор
15.

Види нпр. пропис Савета Европске Заједниде који ce односи на тужбене захтеве засноване на уговорима чије je извршење спречено санкцијама Савета Безбедности УН према
Југославији (Council Régulation (ЕС) No. 1733/94 of 11 July 1994, OJ No. L 182/1) који ce
сигурно може окарактерисати као норма непосредне примене. О овом пропису види
оггширније y чланку: Станивуковић, Маја, “Остваривање правних захтева југословенских
лица који проистичу из уговора склопљеног пре увођења санкција y државама Европске
Уније”, Право и привреда, број 3-4/97, стр. 29-35.
16. И y неким другим језицима постоји посебан појам за ову врсту норми - нпр. y немачком
Еингриффснормен.
17. Оно што може да збуни je терминологија, јер ce y енглеском језику често користи општи
термин mandatory rules (тако и y енглеској редакцији Начела UNIDROIT) за означавање не
само императивних норми уошште, него и за ужи појам, тј. за оне императивне норме које
ce морају применити, без обзира на то које je право меродавно.

производи последице на територији те државе) морају бити испуњени y конкретном случају,
в) мора да постоји тесна веза између уговора и државе која je прописала дату
норму и
г) сврха коју дата норма жели да оствари мора бити y складу са међународним
јавним поретком.
Аутори Начела свесно су избегли да дефинишу релевантно правило међународног приватног права за примену норми непоредне примене, остављајући то питање арбитрима који одлучују y конкретном случају (Внди коментар члана 1.4.
тачка 4.).
С обзиром на релативно кратак временски период који je протекао од промулгације Начела, за сада ce не може навести пуно случајева из арбитражне праксе y којима су Начела примењена на основу изричитог избора уговорних страна23^.18

18.

Премда би ce примена домаће норме непосредне примене и искључење страног меродавног права због постојања норме непосредне примене, могли остварити позивањем на установу јавног поретка, што ce често и дешавало y страној судској пракси (види примере које
y свом уџбенику наводи Eisner, Међународно приватно право I, Загреб 1953, стр 259-263),
ипак постоје извесне разлике између ова два појма, које су довеле до тога да ce y страној
теорији, па и y неким законима и међувародним уговорима, појам норми непосредне примене издвоји од установе јавног поретка. Прво, према схватању које je прихваћено y међуеародном приватном праву већине развијених држава, јавни поредак обухвата само
основна правна и морална начела и вредности датог друштва и државе. Установа јавног
поретка има карактер изузетка, треба je уско тумачити и њена садржина не може ce поистоветити са свим императивним нормама које важе y једној држави. Због тога je проглашавање императивних одредаба садржаних y прописима привредно-административног
типа за јавни поредак дате државе, једна непожељна и непопуларна појава, јер ce на тај
начин знатно проширује значење института који има за циљ да заштити само најзначајније вредности. Нпр. девизни прописи једне државе важе, практично, за сваку трансакцију
са међународним обележјем која дотиче дату државу и било би депласирано њихову обавезну примену сваки пут правдати позивом на уставову јавног поретка (без обзира што,
можда, заштита основних интереса дате државе заиста мотивише доношење девизних
прописа). Друго, установа јавног поретка y међународном приватном праву, можда може
задовољити потребу да ce примени домаћа императивна одредба овог типа и да ce због
њене обавезне прнмене отклони примена страног меродавног (облигационог) права.
Међутим, она не може послужити y случају, када je из неког разлога (нпр. правично
решење спора, поштовање оправданих интереса стране државе, итд.) потребно уважити
стране императивне норме овог типа, које су било део меродавног права, било део права
неке треће државе (нпр. државе извршења уговора). Због тога je потребан посебан појам
(код нас: норме непосредне примене) који би издвојио и дефинисао оне императивне
норме које могу имати овакав статус, и потребна je посебна (колизиона) норма која би
утврдила када ce ове норме примељују или узимају y обзир.

(б)

Примена Начела UNIDROIT када су ce странке споразумеле да ce на
њихов уговор примењују “општа правна начела”, lex mercatoria, и
слично

Уговорне стране понекад не желе или не могу да ce договоре да свој уговор
подвргну било којем националном (државном) праву. То je често случај код оних
трговинскпх утовора са међународним обележјем y којима ce као једна од уговорних страна појављује држава (нпр. уговори о концесији). Тада ce често уговара
примена општих правних начела, или општих начела мсђународног права, или
обичајног међународног трговинског права, lex mercatoria, слично. Већ смо говорилп о конзервативности класичног међународног приватног права које je представљало препреку оваквом развоју ствари, јер je захтевало да избор права, да би
био пуноважан, буде избор неког државног права. Требало je да прође одређено
време, да бн ce кроз праксу судова н арбитража признала легитимност оваквих
утоворних клаузула, али можемо рећи да данас y упоредном праву постоји тенденција да ce такав избор странака сматра пуноважним. Међутим, основна мана избора lex mercatoria као меродавног права за уговор, због које ce такав избор ретко
чинн y уговорима између приватних лнца, јесте недефинисаност овог концепта,
која онемогућава уговорним странама да са сигурношћу предвиде своја права и
обавезе. Експлицнтни циљ Начела je да ову празнину попуне, односно да дају конкретну правну садржпну концепту lex mercatoria.
Да ли ће тај циљ бити и остварен, зависи највише од тога да ли ће пословни
кругови, судови и арбитраже, y будућој пракси прихватити Начела као израз lex
mercatoria. У доктрини ce већ стављају одређене замерке идентификацији Начела
са овмм концелтом. Каже ce да, иако неке одредбе Начела одражавају трговинску
праксу, друте (нпр. члан 2.4. о опозиву понуде) представљају уствари компромис
између различитих правила надионалног права и због тога не могу претендоватн19203
19.

20.
21.
22.

23.

Види нпр. Пресуде Вишег привредног суда Пж. 4075/94 од 30. 3 1995.године и Пж. 2567/95
од 25.05. 1995. године објављене y Судској пракси привредних судова'бр. 4/95 стр. 44 и 45,
те одлуку Врховног суда Србије, Прев. 575/95 од 17. И 1996. године објављену y истом
часопису бр. 2/96 стр. 101. Нажалост, из извода који су објављени не види ce да ли je суд
констатовао које je право меродавно за дате уговоре.
Види, Варади, op.cit. br. 9, на стр. 127.
Види нпр. Члан VII Европске конвенције о међународној трговинској арбитражи.
Види, Berger, ор. cit. br. 12 на стр. 148. Аутор наводи следеће текстове из којих je извео
поменуто правило: члан 7 Римске Конвенције о праву меродавном за уговорне обавезе из
1980. године, члан 19 швајцарског Закона о међународном приватном праву из 1989.
године, члан 16 Хашке конвенције о меродавном праву за уговоре о заступаљу од 1978,
члан 16 Хашке конвенције о меродавном праву за трустове, члан 13 Униформног Закона о
међународном приватном праву Бенелукса и једну одлуку холандског Врховног суда.
У литератури ce наводе три случаја, a свима им je заједничко, да су ce странке споразумеле о примени Начела тек након избијања спора, док сам уговор, или није садржавао
клаузулу о избору меродавног права, или ce позивао на примену општих начела међународног трговивског права. Један од тих случајева je и арбитража y спору Eurotunnel. Види,
Bonnel, ор. cit. fusnota 6, VI (с) i Berger, ор. cit. fusnota 12, str. 143.

на статус међународног обичаја24-1. Поред тога, замера ce ауторима Начела што су
поистоветшш појмове “lex mercatoria” и “општи правнм принциш”, јер постоји разлпка између та два појма (сматра ce да je други ужи н да представља само један од
чинилаца првог појма).25)
Случај када уговорне стране уговоре примену оппггих правних начела шш 1ех
mercatoria на свој уговор треба разлпковатн од случаја када уговорне стране нису
уоппгге изабрале меродавно право. Има арбитражних одлука y којима ce одсуство
избора, заједно са чињеницом да ce ради о трговинском уговору са међународним
обележјем, тумачи као намера странака да изузму свој уговор од примене било којег државног (националног) права, односно да га подвргну lex mercatoria (претпоставка о “негативном избору права”)2б27-). Очнгледно je да намера творада Начела
није била да ce она примењују y оваквим случајевима, али развој догађаја може
отићи y другом правцу.
У литератури ce већ наводи један случај, када ce арбитража позвала на поједине одредбе Начела, утврднвшн пре тога да y одсуству изабраног права (свака од
уговорних страна je приликом закључења уговора инсистирала на применж сопственог националног права), одлуку треба донети на основу одредаба уговора допуњених општим принцшшма трговине који су садржани y lex mercatoria 21\ У
друта два до сада пресуђена случаја, y којпма су ce арбитри позвали на Начела
UNIDROIT, као израз општих правних прпнципа и lex mercatoria, странке су y уговору предвиделе примену англосаксонских правних начела, односно начела природне правде28).

(в)

Примена Начела UNIDROIT као извора за тумачење или допуну међународних докумената (међународних уговора и једнообразних закона)
који садрже унификоване правне норме

Међународна унифнкација грађанског и прнвредног права, идеал који ce прижељкује и заговара од многих током више од једног века, може ce остварити на
различвте начине. Један од њих je институционална унификација, путем међународних уговора и модел закона који ce након ратифпкације или рецепције, интегришу y национални правни систем државе која их je прихватила. Приликом сваке
унификације овог типа, постоји опасност да унпфиковани текст разлвчитим тумачењима y пракси појединих држава и попуњавањем правних празннна аналогаом
применом сопствених правила, буде трансформисан y своју супротаост. Због тога
многи новији међународни уговори укључују y своје одредбе упутство органима
24.
25.

Види, У15сабШа5, ор. cit. br. 3, стр. 401.
Види,, Ferrari, Franco. Defining the Sphere of Application of the “UNIDROIT Principles of Inter
national Commercial Contracts, 69 Tulane Law Review (1995) 1225, на стр. 1230.
26. Видп, Berger, op. cit br. 12, на стр 144.
27. Види, Bonnel, op. cit. br. 6, VI (c).
28. ICC Award br. 7110 (1995) i ICC Award br. 7375 od (1996). Ibid.

примене да пршгаком тумачења униформног текста воде рачуна о његовом међународном карактеру н потреби да ce њиме оствари једнообразност29).
Начела, заснована на раду преко седамдесет познатпх специјалиста правне
струке којн потичу из различитих земаља и правних система, треба да послуже
као замена за упоредноправна истраживања, која би судије или арбшрн морали
сами да спроводе, да би дошли до међународно прихватљивог тумачења униформног текста, нјш до решења којим би попунили постојећу правну празнину y униформном тексту. Ипак, када je реч о попуњавању празнина, стоји упозорење да
решење треба тражнти прво y оквиру самог текста, односно ошптих начела на којима je униформни текст заснован (види нпр. члан 7(2) CISG), a тек y недостатку
било каквог решења које би ce заснивало на самом тексту, да треба прибећи позајмљивању решења из Начела UNIDROIT, што je, сматра ce, боље, од тражења решења y меродавном националном праву, до којег ce долази уз помоћ правила међународног приватаог права. Саветује ce опрез y примени Начела UNIDROIT приликом попуњавања правних празнина y Бечкој Конвенцији о међународној продајп, јер овп текстовп ннсу y потпуности усклађени30!
У досадашњој пракси међународних трговачких арбшража Начела су најчешће примењивана уираво као средство за тумачење Конвенције о међународној
продаји и попуњавање правних празнина y њеном тексту, посебно за одређивање
каматне стопе31) (члан 7.4.9. Начела UNIDROIT y вези са чланом 78 CISG).

(г)

Примена Начела UNIDROIT као извора за проналажење решења за
спорно питање уколико ce испостави да je немогуће утврдити релевантно правило меродавног (националног) права.

Наш Закон о међународном приватаом праву, y тежњи да оствари идеал који
далеко превазилази овдашње могућности и праксу, не предвиђа евентуалност да
ce y конкретаом случају покаже да je немогуће, или пак изузетно тепжо, утврдити
садржину страног меродавног права. У другим правним системима обавеза суда да
утврди садржину страног меродавног права није апсолутна и законом je предвиђена могућност да суд од те обавезе одступи (нпр. аустријски закон о међународном
приватном праву предвиђа, уколико ce страно право, упркос интензивним насгојањима, не може утврдити y примереном року, да треба примешгги аустријско право; по закону Италије, уколнко судија не успе да утврди садржину страног меродавног права, он треба да примени право на које упућују друге тачке везмвања ако
су оне предвиђене за дату правну категорију, a y одсуству других тачака везивања,
треба да примени италијанско право).
29.

30.
31.

Нпр. члан 7 CISG (1980), члан 7 Конвенције о застарелости y области међународне купопродаје робе (1947), члан 4 Конвенције UNIDROIT о међународном факторингу (1988),
члан 6 Конвенције UNIDROIT о међународном финансијском лизингу (1988), итд.
Види, Viscasillas, ope. cit. br. 3, на стр. 410.
Види, Berger, op.cit. br. 12 еа стр. 134.

У коментару Преамбуле Начела UNIDROIT (тачка 5) наводж ce да она могу да
послуже као замена за национално право које je иначе меродавно за дати уговор.
То може да ce деси када ce покаже изузетно тешко, ако не и немогуће, утврдити
релевантно правило датог националног права y погледу одређеног питања32).
Основни разлози због којжх ce то може показати као изузегао тешко, наводи ce,
леже y специфичном карактеру правнжх извора y тој држави и y несразмернжм
трошковима које прибављање таквих извора може изазвати. Затим ce додаје резерва, да je примена Начела као замене за правило националног права оправдана
само y крајњем случају.
У досадашњој арбитражној пракси ce показало, да ce Начела користе више
као средство уз помоћ којег ce долазн до пшрег, међународно прихватљивог тумачења одређених норми меродавног националног права, него као средство којим ce
замењује норма меродавног националног права коју je немогуће утврдити33). Таксфе, y једном случају Начела су цитирана да би ce потврдило да je решење y националном праву y складу са међународно прихватљивим стандардима34).

Закључак
Начела UNIDROIT су релативно нови извор права међународне трговкне. Састављена y виду униформног законика међународне трговине са коментаром, она
имају необавезни карактер и представљају покушај да ce на спонтани начпн постигне унификација, или бар хармонпзација општег дела међународног трговинског права, формулисањем правила која ће бити попггована од стране учесника у
међународној трговшш, арбигража, државних судова и државних и међународних
законодаваца широм света. У овом раду, ограничила сам ce на разматрање различитих могућности за примену Начела, као главног и супсидијерног извора права, y
поступку пред арбитражом, где ce иначе очекује да ће Начела бптп најлакше и
најшире прихваћена. Велшш међународни углед п значај организације која стоји
иза ових Начела и досадашња реаговања теорије н праксе на овај текст, дају основа за предвиђање, да ће Начела имати значајан утицај на далви развој јединственог
међународног трговпнског права.

32.

33.
34.

Неки теоретичари чак сматрају да би Начела могла да ce примене уместо националног
права y случају када je норма националног права очигледно неадекватна да реши дато
питање : Alejandro Garro, The Contribution of the UNIDROIT Principles to the Advancement of
International Commercial Arbitration, 3 Tulane Journal of International And Comparative Law 93,
119(1994), цитирано према: V i s c a s i l l a s , o p . c i t . b r . 3, настр. 419.
Види, Berger, op. cit. br. 12, на стр. 138.
Види, Bonnel, op. cit. br. 6.

Мирјана Цукавац,
секретар Спољнотрговинске арбитраже
при Привредној комори Југославије

Интервенција y арбитражном поступку
Као и код сваког контраверзног питања везаног за арбитражу, и по питању
допуштености интервенције трећег лица y арбитражни поступак постоје опречни
ставовп.
Преовлађујуће мишљење y савременој арбитражној теорији и пракси je да
огранпчење арбитражног споразума на субјекге који су га закључшш важи и за
треће лице које има правни интерес да ступи y парницу y својству умешача. Треће
лице значи, може да ce умеша y парниду само ако оно то жели и на то пристану
обе странке.1)
Образложење оваквог става тиче ce саме природе арбитраже, односно субјективних граннца арбитражног уговора: укључивање нових лица, која нису обухваћена арбитражним споразумом y арбитражни поступак могуће je само уз постојање споразума странака. У противном, арбитражни суд би прекорачио границе
свог задатка, што представља разлог за поништај арбитражне одлуке,2^ односно
разлог да ce одбије признање и извршење такве одлуке.3^
1.

За овај став види код Б. Познић, Гравице арбитражног уговора,Рад за стручно
саветовање "Арбитражно решавање међународних привредних спорова", Београд, новембар 1987; Синиша Трива, Учествовање умешача y поступку пред избраним судом y
Спољнотрговинска арбитража I, Арбитражна клаузула и арбитражни поступак , Београд,1963; Baumbach-Schwab, Schiedsgerichtsbarkeit,1960, str 80; Baumbach-Lauterbach,Zivilprozessordnung, 1966, стр 1682; Ph .Fouchard, L ’arbitrage commercial international, 1965, стр
20,Vecchione, L’arbitrato nel processo civile, 1971, стр 541-549 и др.

Постоји више аргумената којима ce може одбранити идеја о ограничењу субјективних граница арбитражног уговора на круг особа које су га закључиле и ј ш су
му накнадно приступиле, али они би ce могли свести на немогућност наметања
трећем лицу правила поступка и примену материјалног права y чијем избору није
учествовало, недопупггеност наметање избора арбитара и места арбитраже y чијем детерминисању трећи није учествовао, као и наметање странкама из арбитражног утовора лица са којим нису склопиле арбитражни уговор.4)
Друго становиште би било да ступање трећег као умешача y парницу треба
сматрати допуштеним и без пзричите одредбе y арбитражном уговору шш накнадном споразуму странака током арбитражног поступка, пзузев уколико су
странке то лршшком закључења уговора искључиле или ce обе изричито противе.г'Ј Као што je горе већ речено, опасност спровођења овог становшпга y пракси
чини тако донету арбитражну одлуку подложну разлозима за поншптај односно
разлозима за одбијање њеног признања и извршења.

Упоредна решења
Питање учешћа интервенпјента y арбитражном поступку није регулисано међународним конвенцијама о арбитражи нити одредбама UML-a. Ни већина националних закона не даје директан одговор на ово питање. Недавно je, амандирајући
Закон о арбнтражи, белгијски законодавац6), посебним чланом7), исдршо регулисао услове за допупггеност интервенције y арбшражном иоступку ,полазећЈ1 од решења холандског Закона о арбитражи (члан 1045) и швајцарске Интеркантоналне арбитражне конвенције - Конкордата (члан 28)8) .
Принцшш за допушгеност интервенције које постављају ова трп закона су веома строгп.На првом месту, странке y поступку и треће лице морају закључиги по-23456
2.

3.

4.
5.
6.

Овај разлог предвиђен je чланом 485. (1)(4) ЗПП-а и садрже га апсолутно сви национални
закони о арбитражи као и UNCITRAL-ов модел закон о арбитражи (у даљем тексту UML)
- члае 34 (а) (ш). Треба имати y виду да ce арбитражна одлука која je донета прекорачењем задатка арбитражног суда може и делимично поништити односно делимично
признати.
Разлог предвиђен чланом 99(1)( 9) Закона о решавању сукоба закона са прописима
других замаља y одређеним односима( y даљем тексту ЗМПП-а), чланом V (1) (ц)Конвенције о признању и извршењу страних арбитражних одлука (Њујоршка конвенција.у
даљем тексту NYK) и чланом IX (1) (ц) Европске конвенције о међународној трговинској
арбитражи ( y даљем тексту ЕК)
Више о овим аргументима: др Синиша Трива, ibid стр. 84.
Faching: Shiedsgericht und Shiedsverfaerea in osterreichschen und in intemationalen Recht ,1973,
стр 29 и 100
19. маја 1998.год. донет je Закон o реформи Поглавл>а VI ,чланова 1676 до 1723, белгијског Судског Кодекса који ce односе на арбитражни поступак. Белгијски законодавац
ce није инспирисао одредбама UML-a ( као што je то учинио, такође недавно, немачки
законодавац), већ законима о арбитражи Француске a нарочито Холандије као и одредбама швајцарског арбитражног права.

себан арбитражни уговор путем кога ce уводи треће лице y спор. Али ни то није
довољно. Тако закључен арбптражни уговор мора да буде одобрен од стране арбитражног суда , и то једногласно. У противном, инетервенција неће бити прихваћена.
Блажи услови за допуштеност ивтрвенције предвиђени су Правилником
Спољнотрговинске арбираже при Привредној комори Југославије y Београду (у
даљем текслу СТА)9\ који спада y један од ретких правилника институционалних
арбитража који je на изричит начин регулисао ово питање.У члану 41 (у потауности преузет члан 39 претходно важећег Правилника јпреднвиђено je да “лице које
има правни интерес да учествује y арбитражном спору може ce придружити једној од странака само уз сагласност обе странке." Значи, да би према члану 41.
Правилника СГА интервенција y арбигражном поступку била допуштена морају
бити кумулативно испуњена два услова: пристанак, како самог интервенијента тако и странака y арбитражном поступку и сагласност арбитара да прихватају интервенцију трећег која неће битн дата једино ако арбитри утврде да не постоји
правни интерес за интрвенцију. Без било кога од ова два услова, интервенција није
могућа.
Што ce тпче форме y којој би требало да буде дата сагласност како странака,
тако и трећег лицадто мишљењу аутора, пред СГА би ce могао прихватити, поред
експлицитног пристанка израженог било писменим путем, било изјавом y записник на расправи, и "прећутаи" пристанак на мешање, то јест упупггање y расправљање - аналогно "прећутном" заснивању надлежности арбитраже упуштањем туженог y расправу о главној ствари без истицања приговора ненаддежности
арбитраже ( члан 19 став 1 Правилника СТА ). Кад je y шггању сагласност арбита-789
7.

8.

9.

Превод члана 1696 који ce односи на инетрвенцију y арбитражном поступку извршио je
аутор према тексту француске и евглеске верзије датом y : Hermaa Verbist, Refom of the
Belgian Arbitration Law (The Law of 19 May 1998) , International Business Law Journal, no
7-1998. стр. 847
Члан 1696 белгијског Судског Кодекса :
(1) Свако треће лице које има правни интерес може тражити од арбитражног суда одобрење да ступи y поступак. Писмени захтев ce упућује арбитражном суду који га доставља
странкама.
(2) Странка може упутити позив трећем лицу за интервендију.
(3) Било да ce ради о једном или другом случајуда би интервенција била прихваћена
дготребно je да треће лице и странке y поступку закључе арбитражни уговор . Тако
закључен арбитражни уговор мора бити одобрен једногласно од стране арбитражеог суда.
Конкордат ce y области међународне арбитраже са седиштем y Швајцарској сада
примењује само ако су странке изричито уговориле његову примену, што je изузетно
редак случај. У противном, примењују ce одредбе о арбитражи савезног Закоеа о међународном приватном праву који je донет 18.12. 1987.год (ЗМПП). У одредбама ЗМПП-а
није регулисано посебно питање интервенције, вероватно што je швајцарски законодавац
хтео да избегне строге услове еаметнуте Конкордатом.
Нови правилник СТА ступио je на снагу 25.10.1997.год.

ра за интервенцију, довољна би била и већина гласова, као што ce и арбитражна
одлука може донетм већином гласова (члан 47 став 3 Правилника СГА).
У основи исто становиште по питању интервенције заузимају и правилници
руске10I.*и бугарске ^арбитраж е. Али, за разлику од правплнпка СТА , којн не
одређује никакве рокове за пријаву интервенције, ови правилници лимитирају рок
y коме ce може упутити позив трећем лицу, на истек рока за давање одговора на
тужбу.Што ce тиче рока y коме треће лиде само може пријавити мешање, ови правилници не дају изричит одговор .Према руском и бугарском правилнику сагласност трећег мора бити дата y писменом облику.
Супротно становиште заузима правилник чешке арбитраже12^ према коме je
довољно само да треће лице има правни ивтерес па да ce интервенција сматра допуштеном. Сагласност странака није потребна.Трећи има сва права и обавезе
странке y спору и поступа y своје име. Арбитражнн суд мора узети y обзир презентиране чињенице и акте умешача, па чак и онда када су y супротности са изнетим
чињеницама и предузетим радњама странке на чијој ce страниумешао.

Облици интервенције
Према стандардннм схватањпма процено-правне науке13), a делимично н на
основу одредаба 31111-а, интервенција трећвх лица y парннци која ce в о тттт између
другпх лица може ce вршити y пет различитих облика:
1) Обично добровољно мешање - Лиде које има правни ннтерес да y парници
која тече између другпх лица једна од странака успе (члан 206. ст. 1. ЗПП-а) може
захтеватн да ce умеша y парницу на страни тог лпца. Да би пред арб траж ом овакво мешање било дозвољено, обе странке треба да ce сагласе, као и да арбшрп констатују да постоји правни интерес за интервенцију.
Тако y одлуци СГА Т-165/91 од 7.6.1996.Г. арбитражно веће je одбнло захтев
трећег лица за интервенцију уз следеће образложење: "Арбшража ће одбитп
предлог за мешање y парницу од стране трећег лица, ако то лице ш је везано арбитражном клаузулом из уговора и ако ce друта странка y спору протави мешању."14)
2)
Обично мешање на позив једне од парничних странака. - До могућностп
мешања долази на позив једне од странака. Снтуација слична оној из члана 211. ст.
I . 31111-а. Само, према наведеном ставу ЗПП-а тужилац или тужени обавештавају
10.

Члан 35 Правилника Међународног трговачког арбитражног суда при Привредној
комори Руске Федерације,ступио на снагу 1. маја 1995. год.
II.
Члан 33 Правилника Арбитражног суда при Привредној комори Бугарске, ступио на
снагу 1. јула 1993. год.
12.
Члан 13 Правилника Арбитражног оуда при Привредној и Пољопривредној комори
Чешке Републике,ступио на снагу 15.марта 1996. год.
13. Облици интервенције дати су према: др Синиша Трива, Ibid, стр. 82. и 85.
14. Образложење ове сентенце види , Зборник арбитражне праксе Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Југославије, Београд, 1987. стр. 101 и 102.

трећег о парници позивом преко суда да би ce засновало одређено грађанско правно дејство, док je y поступку пред Арбитражом, да би ce обавештење уопште
упутило трећем лицу, потребна изричита сагласност и странке која није упутила
позив и арбитара. Да би трећи ступио y парницу потребно je још и да ce он сагласи.
У спору пред CTA Т-26/97 ( одлука донета 11.10.1998.) тужени je тражио од
Арбитраже да y смислу чл. 211 ЗП П-а обавести треће лице како би му ce придружпло y спору y својству умешача. Тужилац je био против учешћа умешача на страни туженог. Потом je туженн тражио да ce y смислу истог члана само изврпш обавештавање трећег лица, како би према њему засновао одређена права, истичући
да ce тужилац не може овоме протпвити, јер за обавештавање трећег о ггарници
није потребно да ce тужилац са тиме сагласи. Тужилац je био изричито и против
овог захтева. Арбитражно веће je одбило захтев туженог уз следеће образложење:
"Разматрајући ову правну сшуацију, Behe je пошло од члана 44. Правилншса
ове Арбитраже којп одређује да ако Правилник не садржи одредбу о питању које
ce поставља, примењују ce одредбе Закона о парничном поступку, али само ако су
y складу са надлежностима и начелима арбитражног поступка. Правилник садржи
одредбе о умешачу (члан 41), али не садржи одредбе о обавештавању трећег лица
о парнпци. Одредбу о обавепггавању трећег лица о парници садржи члан 211. Закона о парннчном поступку.
Кад ce разматра могућносг примене члана 211. Закона о парничном поступку
y поступку пред арбитражом, треба имати y виду да je поступак пред арбитражом
y начелу нејаван. Нејавност арбитражног поступка je један о важних разлога за
учеснике y пословнмм односима да решавање својих спорова повере арбитражи. У
том смислу je y члану 36. став 3. Правилника ове Арбшраже одређено да су расправе нејавне, ако ce странке нису другачије споразумеле. Или, y члану 49. став 3.
Правилника ове Арбитраже одређено je да ce одлука Арбитраже може објавити y
целости само уз пристанакстранака.
Трећим лшџша ce не може дозволити да прате арбитражни поступак нарочито ако ce томе противи једна од странака, као што je случај y овом предмету.
Због тога je Арбитражно веће одлучило да не удовољи захтеву туженог да
предузеће "Ф" обавестио овој парници.
Веће сматра да интереси туженог на овај начин нису доведени y пжгање, јер je
он без обзира на арбитражни поступак могао према предузећу "Ф" предузети
правне радње за које je сматрао да су потребне. "
У вези са овим обликом мешања треба навести и становипгге једног дела
француске теорије према коме противник странке која je упутила позив не може
спречити учешће позваног (управо супротно нашој теорији и решењу из Правилника СТА). Супротно томе, свака странка има право да својим противљењем онемогућн обично добровољно мешање.15'1
15.

Robert, Arbitrage civil et commercial, 1967, стр. 223, ViaceEt-Guinchard, Procedure civile, 1981,
стр. 1168.

3) Мешање y коме умешан има положај јединственог супарничара - У оваквој
ситуацији налази ce умешач када ce по закону или због природе правног односа
спор може решити само на једнак начин према свим супарничарима (члан 201
ЗПП-а). У том случају правно дејство пресуде треба да ce односи и на умешача па
он има положај јединственог супарничара (члан 209. ЗПП-а). Премда није странка, овакав умешач y парницн има сва овлашћења која има јединствени супарничар.
4) Мешање y коме умешач има положајјединственог "нужног " супарничара. У овом случају са становишта грађанско-правних (а не процесних правила) неопходно je учешће умешача y поступку са статусом јединственог супарничара, јер
тек y заједници са њим парничне странке представљају целокупни правни субјект,
жосиоца дужности односно овлашћења из спорног грађанско-правног односа.
Сматрам да je исправно мжпљење Трива16178)да ове две врсте мешања нису могуће y арбитражном поступку. У првом случају због тога што природа грађанско-правног спорног односа захтева да ce за све јединсгвене супаршгчаре донесе
иста пресуда, a y другом случају пгго без учешћа умешача y статусу "нужног" супарничара нема целовитог грађанско-правног субјекта који може диспонирати y
односу на спорни предмет па и склопити арбитражни уговор.
Према томе, неопходно je да сви учесници y таквом поступку буду странке из
арбитражног уговора. Поступак који би ce спровео упркос тога, могао би да резултира понпштењем тако донете арбитражне одлуке због непуноважностп арбптражног утовора17), односно одбнјању захтева за њено признавање п извршење пз
нстог разлога.
Сшуација би ce дала превазићп накнадном конвалидацијом таквог арбитражног уговора, y коме бн учествовао и умешач y својству странке, с тим да ce овај
мора изричшо сагласити са свим његовнм клаузулама (избор процесног и материјалног права, арбнтара, места арбшраже и друго).
5) Главно мешање - Мешање y коме трећи покреће самосталну парннцу против лнца између којих већ тече парница уколико y целини пли делимично тражи
ствар или право о коме између тих лица већ тече наведена парница (члан 198.
ЗПП-а).
То y ствари и није мешање y постојећу парнпцу већ представља самосталну
парннцу y којој бн умешач био тужилац, a странке из арбнтражног уговора пасивни супарничари. Ради ce о сасвим новој парницм па нн не може бптп говора о било
каквој надлежности арбитраже, нзузев уколико умешач, односно тужилац и
странке из арбитражног уговора, односно тужени y новој парнпци не би закључпли нови арбшражни уговор y коме би тај спор поверили на решавање арбптражп.
У супротном, једино би био надлежан редован суд оппгге надлежности.
16.
17.
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Трива, ibid, стр. 85.
Овај разлог je предвидјен чланом 485(1)(1) ЗПП-а. Садрже га таксфе сви национални
закони о арбитражи и члан 34 (a) (i) UML.
Разлог предвиђен чланом 99(1)(6) ЗМПП-а, чланом B (1) (a) NYK и чланом IX (1) (a) ЕК.

Интервенцијско дејство арбитражне одлуке
Арбитражно суђење нма своје објекгпвне и субјективне границе. У субјективном смислу овлашћење арбитраже односи ce само на странке које су закључиле
арбитражни уговор. У објективном смислу границу представља основни уговор из
кога арбитражни уговор црпи своју снагу.
У том смислу треба тумачхгги одредбу о субјекгивним границама правоснажности арбитражне одлуке коју садрже многн нацнонални закони о арбитражи као
напр. члан 483. јутословенског ЗПП-а: "Пресуда избраног суда има према странкама снагу правоснажне пресуде"; члан 1055 новог немачког Закона о арбитражи:
"Арбитражна одлука има према странкама снагу коначне и правоснажне судске
пресуде ";1920^члан 823 италијанског Закона о грађанском поступку: "Одпука обавезује странке од датума последњег потписа"20) и др. Значи, арбитражна одлука има
снагу правоснажне пресуде редовног суда, алж само y односу на странке које су
закључиле арбнтражни уговор. Према трећим лицима она нема никакво дејство.
Члан 1476. новог француског Закона о грађанском поступку дефинише објектпвни домашај арбнтражне одлуке: "Чим je донета, арбитражна одлука има снагу
пресуђене ствари y односу на спор који je решила. "21)
Став француског Закона y суштини je идентичан са ставовима претходно цитираних закона, a то je да je правоснажност арбитражне одлуке омеђена са једне
стране објективним границама (спор из основног уговора) a са друге стране субјективним границама (странке из арбитражног уговора). То значи, да арбитражна
одлука нема интервендијско дејство чак ни y оним случајевима y којима je y арбитражном постутжу, на основу сагласности странака и своје сопствене воље, учествовао и умешач било да je y парницу ступио по позиву или je сам пријавио своје
учешће.
Према ставу ГТознића22' да бн арбитражна одлука деловала интервенцијскж y
потоњем спору између помогнуте странке и умешача, није довољно да je треће лице учествовало y арбитражном поступку y својству умешача, него je потребно и да
je y поступку пред арбитражом експлицитно изјавило да пристаје да y односу на
њега арбитражна одлука има ивтервенцијско дејство. Треба напоменути да ће он
ту изјаву вероватно дати једино y случају по њега очекиваног повољног исхода, y
протавном она би ce тешко могла очекивати.
19.
20.
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Превод члана 1055 X Књиге Zivilprozessordmmg извршио je аутор према енглеској верзији DIS-a( Deutsche Institutions fur Schiedsgerichtsbarkeit )
Текст закона објављен je y преводу Г. Кнежевића y књизи Међународна трговачка арбитража, припрема и редакција Д. Митровић, Службени гласник, Београд 1996, стр 303 и
даље
Текст закона објављен je y преводу Д. Митровића y каизи наведеној y претходеој фусноти, стр. 261 и даље
Познић, ibid, стр. 9.

Трива23'*чак сматра да би ce трећи, y случају обичног добровољног мешања,
када странке нису усвојпле његов захтев за интервенцију, ипак могао позвати на
арбитражну одлуку, уколико би то за њега било повољно.
У овом случају наведени став Триве ce приближава мшпљењу Љ. Розенберга24^према коме арбитражна одлука y односу према умешачу, односно трећдм лицима која су обавештена о парници, делује само као чињеница, a не као непосредно судско утврђење да постоји односно не постоји пресуђени правни однос.
Насупрот горе изложеним ставовима где ce под одређеним условима ипак допупгга да арбитражна одлука може имати дејство и y односу на трећа лжца, стоји
мшшвење да, арбитражна одлука не може имати нжкаво интервенцијско дејство y
односу на трећа лида. Тако Schlosser25-*je мишљења да интервенцијско дејство арбитражне одлуке не би настало ни када би и за регресни суд била предвиђена надлежност арбитражног суда y истом саставу, зато што трећи, према коме би y таквом спору захтев требао да буде истакнут, није нмао утжцаја на избор арбитара.

Обавештавање трећег лица о парници пред арбитражом и примена
члана 211. ЗП П -а y поступку пред СТА
Као што je горе наведено, мешање из члана 211. ст. 1. ЗП П-а квалмфиковано
je y правној теорији "као обично мешање на позмв једне од парничних странака"
које заједно са "обичним добровољним мешањем" из члана 206. ст. 1. ЗПП-а,
представља, под условом да су ce сложпле обе странке и умешач, као и да je арбитражнп суд утврдио постојање правног интереса за мешање, једну од две могуће
варијанте учешћа умешача y арбитражном поступку.
<•
Дакле, за обе врсте мешање примењује ce члан 41. Правилншса СТА па,
уопште нема места применн члана 44. Правплника СГА којн ce примењује само y
случају када шггање које ce поставља уопште није регулисано одредбама Правилника.26)
Примена члана 211. ЗП П -а о обавепггавању трећег лица y парници пред арбитражом противно сагласности друге странке, није y супротности само са начелом
да je арбитражни поступак нејаван, већ и са начелом да арбитражна одлука има
снагу правоснажне судске пресуде само између странака. Арбптражва одлука дак23.
24.

Трива, ibid, стр. 85.
Људевит Розенберг, Правни проблеми y вези тзв. интервенције трећих лица (умешача) y
поступку пред избраним судовима, Спољнотрговинска арбитража I, Арбитражна клаузула
и арбитражни поступак, Београд, 1963, стр. 90.
25. Schlosser, Das Recht der internationale privaten Schiedsgerichtsbarkeit, 1,1975, стр. 557
26. Члав 44. Правилника CTA: "Ha поступак пред Арбитражом применују ce одредбе овог
Правилника. Ако Правилник не садржи одредбу која ce односи на питање које ce поставља, примењују ce одредбе Закона о парничном поступку, ако су y складу са надлежностима и начелима арбитражвог поступка."

ле, не може имати никакво интервенцијско дејство или ако ce прихвати становиште Познпћ/Трнва може га имати само под одређешш условима.
У к о ј ш к о c e друга странка изричито противи нема говора ни о учешћу умешача y поступку пред СТА, као ни о примени члана 211. ЗП П -а y смислу обавештавања трећег о парници пред Арбитражом. Тек уколико c e и друга странка сагласи,
трећи c e може обавестити о парници пред Арбитражом (што није био случај y напред приказаном спору Т-26/97). Међутим, ни ово обавештење само по себи не заснива никакво ингервенцијско дејство одлуке, јер да би, ако c e прнхвати став Познић/Трнва арбитражна одлука имала интервенцијско дејство потребно je прво, да
треће лице прихвати да учествује y парници y својству умешача и друго, да изричито прихвати y току самог поступка да c e на њега односн интервенцијско дејство одлуке.
Нарочито, арбнтражни суд не може по сопственој иницијативи позивати никога да ce меша y арбнтражни поступак. У том смислу гласи и сентенца из одлуке
Т-169/91 од 24.6.1992.Г.: "Арбптража нема процесна овлашћења да неко лпде позива по својој иницијативи на мешање y парницу. ',27^
Алп арбитражни суд не може ни a priori одбити да дозволи мешање y парницу
уколлко једна од странака то захгева( изузев ако није констатовао да не постоји
правнж ивтерес за мешањем) a да није позвао другу странку да ce изјасни о предлогу за интервевцијуЈНлје спорно да умешач није странка из арбитражног уговора.јер да јесте, не би ce уошпте ни поставило питање његовог учешћа y арбитражном поступку нити би то ко могао спречитиМеђутим, он, под одређеним условима ипак може бити учесник y поступку. Због тога, уколико треће лице или једна
од странака поднесу захтев за мешањем арбитражни суд мора прво допустити
странкама дод обичног добровољног мешања, односно другој странци ,код обичног мешања на позив, да ce о предиогу за мешање изјасне.Арбитражни суд не може без констатовања недостатка правног интереса једнострано одбити предлог за
интервенцију, a да претходно није консултовао странке.Постоји низ случајева y
пракси СГА где ce арбитражни поступак спровео уз учешће умешача јер су били
испуњени сви услови за мнтервенцију. ( Нпр. спор Т-114/91 и други).

Закључак
У савременом арбитражном праву све више je присутна тенденција ширења
граница арбитражног уговора, како субјективних тако и објективних, чиме ce проттшрују (да ли оправдано?) надлежности арбитраже и она приближава класпчном
правосуђу.
Када je y питању учешће трећег лица y арбитражном поступку y статусу умешача, још увек je преовлађујуће становиште да треће лице које има правни интерес да y парнвди пред арбитражним судом једна од странака успе, може ступити y27
27.

Збирка арбитражне rrpaece....Ibid, стр. 134, сентенца 39.

спор y својству умешача само под условом да ce обе странке са тиме сложе и арбитражни суд прихвати интервенцију. Овакво становипгге спроведено je кроз одредбе неких националних закона о арбитражи, Правилника СГА, као и правилника
још неких инстшутдионалнвх арбитража. Такође, и пракса већине реномираних
арбитража, које својим правилницима нису на изричит начин регулисале ово питање, прихвата и спроводи ово становшпте.Услови за прихватање интервенције иду
од веома строгих (сагласност странака и трећег y виду посебног арбжгражног споразума, једногласно прихватање од стране арбитражног суда) до знатно ублажених, какве предвиђа Правилник СГА.
Но, иако je за сада y мањини не треба занемарити ни друго становиште које
интервенцију y арбитражном поступку сматра допуштеном и без пристанка обе
странке и тиме je потпуно изједначава са интервенцнјом y судском поступку. Овако радикалан став спроведен je кроз правилник чешке арбитраже.
Негде између једног и другог становишга стоји један део француске доктрине
који прави разлику међу врстама интервенције, па y зависности од тога која je врста y питању, ивклинира једном или другом становишту.
Од сшуације трећег лица y статусу умешача и трећег лица на које je пренет
арбитражни уговор (уговорним илм вануговорним путем) треба разликовати још
један случај када, под одређеним условнма, може доћи до дроншрења граница арбшражног уговора ratione personae и до учешћа трећег лица y арбигражном поступку. Ова ситуација je позната као groupes de société (group ofcompanies) доктрпна која идентификује пет најважнијих случајева y којима може доћи до прошпрења дејства арбитражног )товора на не - потаиснике, a то су: пропшрење дејства арбитражног уговора са матичног на зависно предузеће и обрн}то Joint venture ситуација, марионетске кохшалије и y односпма између главног уговорача и подутоворача.
Но, прошпрење гранида арбитражног уговора може бжги и ratione maleriae,
квалификовано y савременој науци као groupes de contracts {group ofcontracts) доктрина. У овом случају врпш ce проширење дејства арбитражне клаузуле из једног
уговора на други (или друте) утоворе закљЈ^ене између нстнх странака који не садрже арбитражн}' клаузулу. То ће, уколико су испуњенп одређени услови, најчешће бити y случају анекса (амандмана) основног уговора, допунскпх уговора, подуговора па чак и дотпуно новнх уговора. Ајш ова питања заслужују да буду засебно
обрађена.

Вера Марковић,
судија Врховног суда Србије

Стицање удела y предузећу судском одлуком
Од 1990. године, тачније од почетка примене Закона о предузећима који je отворио могућности за развој приватног предузетшшггва сваке годш е ce повећава
број приватаих предузећа. Нови Закон о предузећима који je почео да важи 4. јула
1996. године, установљењем оргавшзационих облика предузећа по моделу Европске уније, још више отвара могућности за оснивање и развој приватних предузећа.
Подразумева ce да свако оснивање приватних предузећа y било којем облику
почиње улагањем одређене имовине a та имовина je најчешће стечена y брачној,
ванбрачној шш породичној заједници.
И даљи развој предузећа најчешће ce врпш радом и стицањем y брачној, ванбрачној или породичној заједници. И све тече нормално док заједница траје. Када
дође до раскида заједнице онда долази до поделе заједнички стечене имовше. Постоји већ уходана судска пракса y деоби стечене имовше y брачној, ванбрачној и
породичној заједници. Међутим, после 1990. године као што je напред речено, после оснивања великог броја предузећа почињу да теку парнице и за поделу предузећа.

Стицање удела y предузећу по основу стицања y заједници
(брачној, ванбрачној и породичној)
Подела брачне, ванбрачне нли имовше стечене y породичној заједници расправља ce уз помоћ одредаба садржаних y Закону о браку и породичним односима и осталим нормама ммовинског права. У тој области постоји дугогодишња и
богата судска пракса, тако да нема много дилема.

Но, како ce наше друштво налази на историјској размеђи од искључиве друштвене својине на предузећима, (до краја 1989. године када je престао да важн Закон
о удруженом раду) ка потпуној приватизацији привреде и као што je напред речено, после десетогодшпњег периода стварања приватних предузећа насталих најчешће заједничким стицањем брачних, ванбрачних другова или y породичној заједници јављају ce нови спорови који као предмет стицања y заједници имају поред
друге имовине и предузеће.
Због све већег броја пжгања из судова као што су: како делити предузеће, овај
рад има за циљ да скромним доприносом помогне y разјашњењу неких појмова.
Ово са разлога што ce на спорове којима je предмет деобе предузеће не примењују
само одредбе Закона о браку и породичним односима већ и одредбе Закона којима ce системски регулишу организациони и други услови привређивања привредних субјеката. То су Закон о предузећдма, Закон о псхлупку за уппс y судски регпстар, Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији и друга системски закони. Дакле, подела те врсте тековине било да je цело предузеће или удео y предузећу излази из оквира само породичног законодавства.
Да би овај рад био прегледнији потребно je ипак кренути од норми породичној права и то од брачне тековине.
Одредбом члана 321. Закона о браку и породичним односима прописано je да
имовина коју су брачни другови стекли представља њихову заједничку имовину.
Значи, рад и брачна заједница су два услова за постојање заједничке имовине. Заједничком имовином брачни другови располажу заједничкн. Имовина коју je један
брачни друг имао y време закључења брака остаје његова посебна имовпна. Као
посебна имовпна сматра ce н она која je стечена y браку али наслеђем, поклоном
или другим облицима бестеретног стицања, везаним за његову личност.
Заједничком имовином брачнп другови управљају и располажу заједнички
споразумно (члан 324. Закона о браку и породичним односима). Сваки брачни
друг самостално управља и располаже својом посебном имовшом (члан 320. Закона о браку и породичним односима).
Заједничку имовшу чине стварна и тражбена права. Брачна тековпна y виду
непокретне п покретне нмовине утврђује ce према нормама Закона о основннм
својинско правним односима a тражбена права према одредбама Закона о облигационим односима.
Када ce као предмет заједничке тековине појављује предузеће или део предузећа онда ce удео y стадању мора расправљати и уз примену нормн које регулишу
положај привредних субјеката. Ово са разлога што предузеће има свој правни субјективитет одвојен од личности његовог власнпка. Као такво представља посебан
субјект који je носилац права и обавеза, независно од тога k o je његов оснивач.
Оснивач може бити физичко лице, али може бити и правно лице. Сопственп правни субјективитет предузеће стнче уписом y судскп регистар. Одредбом члана 3.
Закона о поступку за упис y судски регистар прописано je: предузеће стиче правни
субјективитет даном уш са y судскп решстар.

Дакле, предузеће уписом постаје одвојени правни субјект независан од правног субјекгивитета његовнх осннвача. Тај правни субјект има и своју имовину.
Према члану 50. Закона о рпедузећима имовину предузећа чини: право својине на
покретним и непокретним стварима, новчана средства п хартије од вредности и
друга имовинска права. Почстну имовину предузећа чнне улози оснивача и чланова акционара и пзражавају ce новчано.
Према професору Васиљевићу1-*: Имовпну предузећа чнни укупност права која му прнпадају као правном лпцу: право својине, удео y другом предузећу, право
индустрпјске својине, ауторско право, потраживања и сва друга права имовинског
карактера. Предмети ових права (ствари, новац, хартије од вредности) чине имовинску масу н то y обиму y коме ce на њнх односн право које je саставни део имовине. Напме, имовнна обухвата целокупност права која припадају једном правном
лицу па она могу бнти стварна права (право својине, право залоге) али и облигациона права (право закупа, право послуге).
Почетна пмовпна предузећа (почетнн основнп капитал) формира ce улозима
оснивача. Правпло je да на почетку пословања имовина предузећа односно имовинска маса једнака je основном кашггалу, чија ce новчана вредност уписује y регистар. То ће бити п најбитнији моменат за утврђивање удела y стицању брачне односно породичне тековине. Као што ce иначе код брачне, ванбрачне и породичне
тековине утврђује допринос y стицању према времену стицања имовше, тако ce и
овде удео y стицању утврђује према доприносу y време оснивања предузећа односно y вpe^^e уписа y с}гдски регнстар.
0 '1уда оснивачки капитал уписан y судском регистру имамо као утврђењу чињеницу, што донекле представља олакшавајућу околност. Према одредби члана
23. Закона о поступку за упис y судски регистар уписују ce следећи подаци значајни
за правни промет: фирма, односно назив и седшпте, име и пребивалжпте оснивача
субјекга уписа, облик предузећа односно другог субјекта уписа, оснмвачки улози и
основни кашггал уписа, делатност односно послови субјекга уписа итд.
У судски регистар Јлшсује ce и свака промена напред наведених података. Дакле, моменат уииса je код утврђивања удела y предузећу битан јер он представља
време стицања. Утврђујући допирнос y стицању судови ce могу служити различитим доказним средствима. З а утврђивање доприноса y стицању од великог je значаја оснивачки акт односно уговор о оснивању. Ово са разлога што je y уговору о
оснивању наведено шта ce и које ствари уносе као удео y предузеће, што може бити од помоћи судовима приликом утврђивања доприноса сваког појединог члана y
стицању предмета који су унети као улог y предузеће.
Дакле, да би ce уопште приступило утврђивању доприноса y стицању предузећа потребно je да ce прибави извештај из регистра y погледу облика предузећа, да
ce прибаве оснивачки акти (одлука о оснивању или уговор о оснивању) да би ce ут1.

Професор доктор Мирко Васиљевић "Коментар Закона о предузећима “.

врдило шта je и која имовина унета као оснивачки улог и колико je износила њена
новчана вредност, и време уписа.
Указаћемо на неке одлике односно на неке разлаке y облицима. Тако je чланом 105. Закона о предузећлма (у даљем тексту закона) дата дефиниција оргачког
друнггва која гласи: Ортачко друштво je друштво које ce оснива уговором два илж
више физичких лица која ce обавезују да уз сопствену неограничену солидарну одговорност за обавезе друштва обављају одређену делатност под заједничком фирмом. Појам командитног друштва дефинисан je одредбом члана 168. Закона и он
гласи: Командитно друштво je друпггво које ce оснква уговором два или вшпе лица од којих највише једно лице одговара реограничено солидарно за обавезе друштва (комплементар) a разик најмање једног лица ограничен je на износ утовореног
улога (командитор). Комплементар може бити само физичко лице a командитор
може бити и физичко и правно лице.
Према одредби члана 110. Закона члан ортачког друпггва игго значп н командитног друштва може y друпггво да уложи новад, ствари, права, рад и услуге.
Вредност неновчаног улога чланови друштва сразмерно процењују и исказују y
новцу. Ако није другачије уговорено предпоставља ce да чланови ортачког друштва улажу y једнаким деловима.
Продену вредности могу извршшн сами оснивачи али ce процена вредносги
уписује y судски регистар. Овако исказани и процењени улози уписују ce y регистар као оснивачки улог.
Из предњих одредаба ce може извући закључак да ce увек мора затражити
уговор о оснивању из кога ће ce видети које су ствари односно y којој вредносш су
оснивачи ушли са улогом y оснивање друштва.
За друштва капитала чији оснивачи такође могу бнтп фнзичка лица улог ce
увек изражава y новцу. За нас je интересантно пре свега једночлано друштво које
оснива фгоичко лице, било да je реч о акционарском друиггву (члан 196.) шш да je
реч о једно-чланом друпггву са ограниченом одговорношћу (члан 341.). Једночлано другшЂО са огранпченом одговорношћу je најчешћи облнк друштва које оснивају физичка лица. Према професору Васиљевићу "Управо ће ce y овој формн најчешће и оснивати ово друтпгво будући да више не постоји правна форма приватног предузећа y нас a које оснпва један оснивач"
Отуда je тај облик и интересантан за овај рад.
Према одредби члана 332. Закона о предузећпма друштво са ограниченом одговорношћу je друпггво које оснпвају правна или физпчка лпца која не одговарају
за обавезе друпггва али сносе рпзик за пословање друштва до висине свога улога.
Улози чланова друштва чине основни кашггал друштва. Члан друтптва са ограниченом одговорношћу стиче удео y друпггву сразмерно вредностд свога удела. Сваки члан друнтгва може имати само један удео a један удео може пмати више гласова. Оснивачкп капитал овог друштва не може битп мањи од 5.000 УСА долара y

дтшарској противвредности по курсу на дан уплате. Новчани оснивачки улог појединог члана не може бити мањи од 500 УСА долара y динарској противвредности
по курску на дан уплате. За овај рад je битна одредба члана 37. која регулише да
улози чланова друцггва са ограниченом одговорношћу морају бити y целини уписани до прнјаве уписа y регпстар. Т акође je битно да улози y друштву са ограниченом одговорношћу не могу бити y раду и y услугама. Када je реч о оснивачима онда ce њихов улог y прописаном износу мора састојати y новцу, на стварима и правима али ce тада захтева њихова новчана процена од овлашћеног процењивача,
изузев ако укупна вредност неновчаних улагања не прелази минимални новчани
износ новчаног кашггала.
Н а напред исложени начин дошли смо до тога шта представља оснивачки капитал и код овог облнка друштва капитала.
Код утврђивања удела y стицању и овде je битан моменат уписа y регистар односно уплате оснивачког улога.
После овог прегледа о каракгеристикама друпггава потребно je ређи пгга може бити предмет тужбеног захгева код утврђивања удела y стицању предузећа.
Предмет тужбеног захгева може бити утврђивање удела тужилаца y стицању
оснивачких права и удела конкретног члана другптва. То значи да je тужени физичко лице - оснивач - власннк целог предузећа шш дела предузећа. Дакле предузеће није странка y спору за утврђивање доприноса y стицању тековине.
Суд ће утврђивати стицање y односу на удео конкретног члана према времену
уииса или уплате, уз идентификацију из регистра и оснивачког акта. Наиме, оснивачким актом конкретно уговором оснивача ce регулише шта je имовина односно
удео конкретног члана. Зато je и важно прибавити оснивачки акт који регулише и
друге односе између уговорача - ортака. Остављена je законска могућност да за
ортака не може бити примљено треће лице y ком случају то лице - овде стицалац
има тражбено право y односу на остале ортаке. Ако такве забране нема онда ce
утврђује допршос y стнцању удела y предузећу или допринос y стицању целог предузећа.
Када судови утврђују шта представља тековину брачног друга или чланова заједнице онда ce не може дирати ни набрајати конкретна имовина предузећа (зграда, опрема, ауто итд.). Предмет њихове деобе je оснивачки удео над предузећем
или над делом предузећа. Ta својина односно удео y стицању рефлектује ce на имовину целог предузећа y време пресуђења али ce не може тражвти њено издвајање
из имовине и предаја y државину стицаоца. Наиме, утврђивањем доприноса y стицању стицалац стиче права која произилазе из права на основу улога односно из
права оснивача.
Дакле, судске одлука мора да гласи да ce удео стицаоца утврђује y односу на
удео власника односно члана друштва.
Н а основу судске одлуке регистарски суд ће извршити промену y погледу
оснивачких права и оснивачког улога како je то прописано одредбом члана 22. Закона о поступку за упис y судски регистар.

Стицањем својства оснивача са одређеним уделом брачни друг односно члан
породичне заједнице остварује право на управљање и учешће y добити сразмерно
утврђеном уделу судском одлуком.
Из предњег произилази да ce удео y стицању не може утврђивати y односу на
конкретне ствари које представљају имовину предузећа (зграда, аутоопрема итд.),
већ само y односу на целину имовине предузећа. У противном дошло би до разарања привредних субјеката што није дозвољено по одредбама Закона о предузећпма.
Право на добит регулисано je чланом 120. Закона о предузећима y коме je
пропнсано: "добит ортачког друпггва расподељује ce међу члановима друпггва y
складу са уговором о оснивању друштва. При израчунавању дела добити који припада члановима ортачког друштва узима ce y обзир уплата улога коју je члан
друштва извршио y току пословне године, сразмерно времену које je протекло од
дана уплате. Ако je члан друштва y току пословне године подигао новац по основу
свог удела при израчунавању дела добити којм му припада, узима ce y обзир умањени износ сразмерно времену које je протекло од дана подизања. Губитак ортачког друштва сносе чланови друпхгва y складу са уговором о оснивању друштва.
Наравно, ту су могући и другачији споразуми између стицалаца. Један од њих
je подела ако ce ради о једночланом друштву. Тако од једног предузећа може ce извршити деоба предузећа, према одредбама Закона о предузећима тако што би стицаоци поделили имовину предузећа и основали два предузећа уместо једног. То подразумева да би ce деоба извршила тако да сваки део представља технолошку целину с обзиром на делатност предузећа. Те своје односе онп би моглн да уреде уговором о деобном б илансу a то могу учинити и поравнањем пред судом. Уколнко
то чине ван суда онда ce то мора урадити уговором н тај уговор мора бити оверен
код суда јер он представља саставни део оснвиачког акта и мора бкгп учшсан y регистар суда.
Дал^е, стицаоци могу и угасити предузеће. У таквој ситуацнјп долази до тога да
оснивач пред судом покреће поступак ликвидације предузећа. Према одредби члана 150. Закона о предузећима ликвидацију ортачког друштва спроводе сви чланови друпггва као лвквидаторн оснм ако je уговором о оснпвању друшгва шш одлуком чланова друштва овлашћење ликвидатора поверено једном члану нли неколнцини чланова. Наравно ликвидација ce подразумева овда када предузеће има довољно пмовше за нампрење свнх поверплаца п преостаје остатак којп деле власницп односно стнцаоци. Ако предузеће нема уоппгге дугова оснивач га може лпквидирати н по скраћеном постутгку. Вредност удела ce обрачунава тако што ce од
имовннске масе одузимају обавезе према свим повериоцпма, чиме ce добија добит
која ce дели сразмерно улогу и тпме ce добијају новчани пзносн удела конкретнпх
чланова.
И код ликвндацпје једноперсоналног друштва са ограниченом одговорношћу,
које ce појављује као најчешћл облик оснивања код фнзпчквх лица, лпквидатор
може бити сам власнпк с тим што ce ликвидацпја увек уписује y регпстар. Такође

ce подразумева да за ликвидацију постоји више имовине него пгго постоје дуговања односно да постоји довољно имовине да ce намире сви повериоци a да остатак
остаје власнику предузећа, по напред наведеном принцхшу.
После обављене лпквидадије предузећа и брисање из регистра остатак имовине предаје ce власнику предузећа. Н а тој имовини која je стечена радом предузећа
a остала je власнику дредузећа после ликвидације предузећа може ce тражити
удео y стицању и на конкретној имовини односно на конкретним стварима.

Стицање удела судском одлуком - реш ењ ем о наслеђнвању
Као што што je напред речено предмет наслеђивање не би могла бити нека
конкретна ствар било покретна или непокретна из имовине предузећа. Предмет
наслеђивања може бити само предузеће односно одговарајућж удео y предузећу,
уколико су предузећа основала више лица.
Дакле, предмет наслеђпвања односно имовина оставиоца би био удео сразмеран његовом улогу као оснивача, према оснивачком акту.
За члана ортачког друшгва постоји одредба y Закону о предузећима. Тако je y
члану 143. закона регулисано да ортачко друштво може наставити са радом са наследницима умрлог члана друшгва ако je тако утврђено уговором о оснивању
друштва и ако то прихвате наследници. То право мз става 1. овог члана наследници могу да остваре y року од 30 дана од дана правоснажности одлуке о наслеђивању, односно y року од 30 дана од дана именовања заступника пословно неспособног наследнхпса. Ако наследник услови свој останаку ортачком друпггву статусом командитора a чланови друштва то прихвате, ортачко друпггво мења облик y
командитно друштво. Наравно да одредба члана 143. пре свега подразумева сшуацију да наследник умрлог члана друштва настави да буде ортак, било y својству
ортака или комплемекгара или пак променом облика y командитно друштво y
својству командитора. Међутим, уколико не дсфе до такве ситуације да наследник
остане члан ортачког друпггва односно командитног друштва онда произилази да
наследник има тражбено право y односу на имовину предузећа односно y односу
на предузеће и тада предузеће долази y обавезу да исплати улог и добит сразмерно
улогу. Наравно да ће ce добит исплатити y оном износу који преостане после намирења обавеза. То такође подразумева да уколико нема добити односно уколико
je пасива већа од активе наследник одговара за пасиву али само до вредности наслеђеног удела. Вредност његовог удела ce обрачунава по приншшу као да друштво престаје да ради што значи да ce од имовинске масе одузимају обавезе према
свим повериоцнма a чиме ce добија добит која ce дели сразмерно улогу и добијају
ce новчани нзноси удела конкретних чланова (чл. 146.). Наследнпди ce оглашавају
за наследнике на уделима a вредност ce исплаћује по утврђивању чнсте добити.
Ако je предузеће пословало са губитком наследници одговарају до висше наслеђеног износа.

Наслеђивање друштва са ограниченом одговорношћу регулисано je одредбом
члана 351. Закона о предузећима. Овом одредбом je прописано да смрћу или престанком члана друштва са ограниченом одговорношћу удео ce преноси на наследника или правног следбника ако уговором о оснивању друштва није друкчије
одређено. Уговором о оснжвању друшства са ограниченом одговорношћу којим ce
искључује пренос удела утврђује ce право откупа удела од стране осталих чланова
друштва. Ако чланови друштва са ограниченом одговорношћу или друштво не
откупе удео умрлог члана удео ce повлачи уз накнаду његове вредности y складу
са одредбама закона о смањењу основног капитала акционарског друпггва. Дакле,
судском одлуком после смрти члана друшгва за наследнике његовог удела проглашавају ce његови законски наследници. Уколико je уговором искључена могућност преноса удела утврђено je право откупа од стране чланова друштва што подразумева и њихову обавезу на исплату износа одговарајућег удела.

Стицање удела y извршном поступку
Један од начина стицања удела судском одлуком je стицање удела y изврпшом
поступку, решењем суда. Чланом 350. Закона о предузећима прописано je да ако
ce удео члана друштва са ограниченом одговорношћу продаје y извргпном поступку суд ће о дозволж продаје и проценп удела обавестити чланове друпггва и друштво. Ако y року од 15 дана од дана пријема обавештења чланови друштва са ограниченом одговорношћу и друшгво не изразе вољу за куповину удела, удео ће ce
продати y складу са праввлима извршног поступка. Ова одредба je интересантна и
због тога што потврђује тезу аутора овог реферата да je странка y спору увек члан
друштва са својим уделом a не друнггво.

Д еоба заједничке имовине стечене y заједници са приватним
предузетником
Сасвим je другачије правна ситуација када ce ради о приватном предузетнику
који нпје правно лице.
Одредбом члана 1. Закона о предузећпма проппсано je: предузетник je фпзичко лице које обавља делатност ради стицања добитп. У члану la. Закон о приватним предузетницима ирописује: прнватни предузетннк je прпватно лице које ради
стицања добитп оснива радњу и самостално обавља делатност.
Дакле, овај прнвредни субјект нема одвојенн правнп субјекгивптет од свога
власника. Напротив његов субјективитет je везан за личност власника.
Закон о предузећпма je институт предузетаика регулисао само y неколико
одредби и то y погледу правног статуса, регпстрацнје и одговорностп. Блвжа разрада y вези са обављањем прпвредних делатности од стране предузетника регулпсана je одредбама Законом о прпватним предузетницима. Но, за овај рад су битна начела која ce стичу статуса и одговорностп.

Као што оба закона прописују: предузетник je физичко лице које обавља делатност ради стицања добити. Значи, имовина коју стекне радом y било ком облику предузетништва (радња, радионица, сервис, агенција, бнро илж други облмк
предузетнпштва) je његова лична имовина. Одредбом члана 53. Закона о предузећпма прописано je да предузетник одговара за своје обавезе целокупном својом
имовином. Он одговара чак н имовином стеченом y брачној, ванбрачној и породичној заједннци, јер ce ради о заједничкој имовини. Када ce тражи утврђивање
удела y заједнички стеченој имовини са предузешнком тужба ce подноси протав
предузетника - као физичког лица. З а тај спор je карактеристично да ce примењују сва правила која важе за спорове између физичких лица. Отуда ce и удео y стицању заједничке имовине стечене радом приватног предузетника може утврђивати као удео на конкреттш стварима (покретним и непокретним).
*
*

*

Резимирајући предње желим поново да нагласим да ce налазимо на самом почетку стварања судске праксе y подели тековине чији je предмет предузеће.
Десетогодшлљи период je сувише кратак да би ce могла створитм, уобличити
и уошпгити нека искуства. Стога овај рад има за циљ да помогне y разјашњењу неких појмова везаних за правнж субјективитет предузећа и трасирању праксе y циљу очувања и јачања привредних субјеката.

Јелисавеша Василић,
судија, Виши привредни суд, БеоГрад

Својинска трансформација y поступку принудног
поравнања
I Принудно поравнање

а) Правна нрирода принудног поравнања
Принудно поравнање je начин да ce спречи престанак предузећа. То je споразум између дужника и најмање оноликог броја поверилаца чија потраживања
износе више од половине укупних потраживања поверилаца. Овим споразумом
дужник и повериоци регулжшу начин исплате потраживања и рокове исплате.
Веома често овај споразум има одредбе о смањењу износа потражнвања и одлагању п начину плаћања тако смањених потраживања. Овако закључено поравнање одобрава суд који води поступак.
Тај споразум производп правно дејство према свим повериоцима чија су неосигурана потраживања доспела до дана закључења прпнудног поравнања.
У теорији не постојп јединствено становшпте да ли je принудно поравнање y
ствари само уговор закључен између поверилаца п дужника о одлагању н начину
исплате потраживања или je то судска одлука, којом ce утврђује одлагање п
начин исплате потражпвања, или je то судски одобрен спораз\'м закључен између
проппсаног броја поверилаца и дужника о роковпма п начин}гнсплате дуговања.
У поступку привудног поравнања суд, дужник и повериоци учествују актпвно
y изналажењу могућности да ce заштите ивтереси не само дужника него и интереси поверилада и да ce спречи престанак предузећа. С обзиром на чшвеницу да ce
y поступку принудног поравнања дужник и повериоди договарају о роковима н

начпну псплате, игго представља елементе уговора, произилазило би да je принудно поравнање институт уговорног права.
Међутим, с обзиром да тај поступак договарања води суд и да суд одобрава
закљученн споразум својим решењем на којп начин му даје снагу судске одлуке,
мора ce закључити да je решење о принудном поравнању y ствари судски одобрен
уговор.
Решење о одобравању прпнудног поравнања, као судска одлука делује и на
све оне повериоце који ннсу учествовали y поступку принудног поравнања и на
оне који су учествовалп y поступку принудног поравнања алн нису гласали за исто, ако су њихова потраживања доспела до отварања поступка принудног поравнања.
Према томе, принудно поравнање je судски одобрен уговор којим повериоци
прпхватају да нм пнсолвентан дужнлк исплати потраживање y смањеном износу
са одложним роковпма плаћања.1-1
б) Поступак
Поступак ће бити укратко образложен само y оноликој мери колико je потребно да ce стекне потпуни утисак о институту прпнудног поравнања, како би ce
лакше могло одговорити на питање да ли ce може изврпшти својинска трансформадија y поступку принудног поравнања, y којој фази поступка и на који начин.
Поступак. за принудно поравнање између дужника и његових поверилаца
покреће ce на предлог дужника код кога ce стекао законски основ за покретање
стечајног поступка. Овај поступак може ce покренути и на предлог повериоца,
ако ce са тим сагласи дужник.2)
Услов за предлагање спровсфења принудног поравнања je да ce код дужника
стекао законскл основ за покретање стечајног поступка, a то je да je дужник трајније неспособан за плаћање.-3) У предлогу за принудно поравнање предлаже ce
начин и рок исплате потраживања, a ако ce предлаже испла4а потражквања y
смањеном износу, наводи ce и проценат који ce нуди повериоцима за исплату
њихових потраживања.4'1
Ако ce предлаже исплата потраживања y смањеном износу, проденат који
дужник нуди повериоцима за намирење њихових потраживања не може бити
мањи од 50% ако ce плаћање нуди y року од једне године ни мање од 60% ако ce
плаћање нудиy року од две године5)
Уколико суд не одбаци предлог за принудно поравнање и утврди да су испуњени услови за принудно поравнање, суд отвара поступак принудног поравнања
1.
2.
3.
4.
5.

Трговивско право, проф. др Мирко Васиљевић
Члан 18. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.
Члан 2. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.
Члан 19. Закона о принудном поравнаау, стечају и ликвидацији.
Члан 21. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.

и огласом позива повериоце ради закључења принудног поравнања и одређује
рочшпте за принудно поравнање.6)
Н а рочшпту за принудно поравнање суд испитује сва пријављена потраживања. Само они повериоци чија су потраживања утврђена и они повериоци чија су
потражмвања оспорена a веће поравнања нађе да су они своја потраживања учинили вероватним имају права гласа.7)
Принудно поравнање сматра ce прихваћеним ако за њега гласају повериоци
чија потраживања износе внше од половпне потражнвања онпх повериоца који
имају право гласа п кад веће поравнања одобрп принудно поравнање.8'
Закључено принудно поравнање има правно дејсгво и према повериоцима
који нису учествовали y поступку, као и према повериоцима који су учествовали,
a њихова потраживања су оспорена, уколико ce накнадно утврди основаност
њихових потраживања.9^
Н а основу одобреног принудног поравнања, дужник ce ослобађа обавезе да
повериоцима исплати износ који je већи од процента прихваћеног y принудном
поравнању.10)
У парничном поступку који ce води после закљученог принудног поравнања,
ради исплате потраживања, суд je по службеној дужности дужан да обавезу
дужника усклађује са условима нз закљученог принудног поравнања. Регистарски суд je дужан након добијања решења о принудном поравнању да изврши упис
чињеница y регистар.

II Својинска трансформација
а) Појам
Под својинском трансформацијом предузећа подразумева ce промена власншптва друштвеног односно државног капитала предузећа која таквим капиталом послују y смислу његове приватизације.11)
Устварн, својинска трансформадпја je прелаз дрзтптвеног и државног капитала y приватну својину. Међутим, ово не значи да ce трансфорхшшу само
друпггвена и државна предузећа, јер ce трансформација може врпшти и y оннм
предузећима која су раније трансформисала део друштвсног п државног капптала, али још располажу са овим капиталом. И з овог даље произлазн да су својинском трансформацијом обухваћена друпггвена и државна предузећа, акционарс6.
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Члан 25. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.
Члан 36. Закона о принудном поравнању, стечају и ликввдацији.
Члан 38. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.
Члан 40. Закона о принудном поравнаљу, стечају и ликвидацији.
Члан 44. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.
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ка друштва и друштва са ограниченом одговорношћу, ако располажу са
друштвеним односно државним капиталом.
Према томе, предмет својинске трансформације je друпггвени капитал, који
ce налази y друштвенпм н државнпм предузећима, али који ce може наћи п y акционарским друштвима и y друпггвима са ограниченом одговорношћу.12)
Основни начин трансформације je аутономан, игго значи да предузеће које ce
трансформише, самостално одлучује о трансформацији, самостално бира модел
по коме ће ce трансформисати и самостално утврђује програм својинске трансформације, наравно ако ce не радн о трансформацији по посебном програму и уз
сагласност оскивача, што представља неаутономан начин својинске трансформације.
Својинска трансформација ce врпш путем три модела и то: продајом акција,
ради продаје друштвеног капитала, продајом акција радж прикупљања додатног
капитала и конверзијом дуга y акдије са попустом.
У овом реферату нас не интересује продаја акдпја ради продаје капитала и
продаја акција ради прикупљања додатног капитала, јер та два метода немају
додирнпх тачака са принудним поравнањем. Код принудног поравнања, као метод својинске трансформације могао би ce применити само метод својинске
трансформације конверзијом дуга y акдије поверилаца (акционарско друпггво)
илиуделе (друштво са ограниченом одговорношћу).

б) Поступак код модела конверзије дуга y акције
Овим моделом ce иде на смањење презадужености домаће прмвреде.
Предузеће са друнггвеним капиталом за износ својих дуговања повериоцмма
издаје акције y одређеном износу. Н а овај начин долази до замене испуњења и
гашења облигације. Наиме, обавеза дужника према повериоцу престаје ако поверилац y споразуму са дужником прими нешто друго уместо оног пгго му ce дугује.13)
Н а овај начин поверилац постаје акдионар. Код дужника долази до промене
организовања y акционарско друштво, ако ce ради о друштвеном предузећу са
друштвеним капиталом. Ако ce ради о већ делимжчно трансформисаном
предузећу y акдионарско друштво, долази до промене структуре капитала таквог
друштва y корнст акционарског капитала.
Код овог модела својинске трансформације законом није прописан поступак,
међутим, са успехом ce могу прпменити одредбе које ce односе на друге моделе
својинске трансформације.
Одлуке о примени модела конверзије дуга y акције доноси предузеће које ce
трансформшпе. Прво ce доноси одлука о програму трансформације, па онда одлука о издавању акдија (број акција које ce издају по овом моделу, врста тих акци12. Члан 2. Закона о својинској трансформацији Републике Србије.
13. Члан 308. Закона о облигационим односима.

ја и њихова номинална вредност) и на крају ce доноси одлука о организовању
предузећа као акционарског друштва y предузећу са искључивим друштвеним
капиталом.
Позив на конвертовање дуга y акције врши предузеће које ce трансформише
на тај начин што то може да учивш појединачно позивајући повериоце да доставе
своје понуде за претварање њиховог потрживања y акције ијш може учинити јавно путем огласа. Ако нредузеће које ce трансформише прихвати такве понуде
долази до закључења уговора којим ce утврђује висина дуговања, које ce конвертује, број и врста акција, рок издавања акдија и права из акције. После закључења
уговора дужник издаје акднје по основу конверзије дуга y форми која je предвиђена Законом о хартијама од вредности и са елементима из закљученог уговора. Н а основу ових акција ималац акдија стиче сва права из Закона о хартијама од
вредности y складу са врстом акдије и њене номиналне вредности.

Ш Да ли ce својинска трансформација конверзијом дуга y акцнје
може извршити y поступку принудеог поравнања?
Да би ce одговорило на ово питање посматраће ce упоредо свака фаза поступка принудног поравнања и својинска трансформација конверзијом дута о
којима je горе већ било речи.
Одлуку о покретању принудног поравнања доноси дужник. Одлуку о конвертовању дуга y акције доноси таксфе дужник.
Према томе, постоји сагласност y прописима y односу на то ко доноси одлуке
јер и y једном и y другом случају одлуку доноси дужник.
Поставља ce питање да ли je проблем што по члану 18. Закона о принудном
поравнању, стечају и ликвидацији, поступак принудног поравнања могу покренути м повериоцч уз сагласност дужника.
Сматрамо да то није проблем, јер je Законом о својинској трансформашји
изузетно предвиђено да y друштвеном предузећу, као и y предузећу са већинским
друштвеним капиталом, a које предузеће испуњава услов за отварање стечаја,
одлуку о својинској трансформацији друштвеног капитала могу донети и повериоци предузећа са већинским потраживањима y складу са законом који уређује
правнп положај предузећа.14)
Како ce поступак прннудног поравнања увек спроводи над презадуженим
предузећем, које ce путем принудног поравнања спашава од стечаја (испуњени су
услови за стечај из члана 2. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији), то поступак принудног поравнања може покренути сам дужник, али и
повериоци са већинским потраживањима.
Поставља ce питање да лп je потребна сагласност дужника на предлог поверилаца да ce y поступку принудног поравнања спроведе својпнска трансформацпја
14.

Члан 10. став 5. Закона о својинској трансформацији Републике Србије.

конверзијом дуга y акције. По Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацнји таква сагласност je потребна, међутим, по Закону о својинској трансформацпји, када ce ради о предузећу које испуњава услове за стечај, поступак својинске трансформације конверзијом могу да захтевају повериоци без сагласности
дужника.1^
Ово штгање ce поставља само као теоретско питање, јер дужник који испуњава услове за стечај сигурно ће дати сагласност за принудно поравнање y коме
ће ce извршити својинска трансформација, јер ce на тај начин дужник спашава од
стечаја, као начхша престанка предузећа.

Поступак
Почетну фазу y поступку принудног поравнања, као и y поступку својинске
трансформацнје, чини утврђивање економско-финансијског стања дужника. У
тој фази утврђује ce вредност укупног капитала, посебно вредност друштвеног
односно државног капитала, a што ce утврђује одговарајућом проценом извршеном од стране нредузећа које ce y поступку принудног поравнања трансформшпе; или од стране овлашћеног процењивача. Ова процена ce врши применом Правилника о процени вредности капитала y складу са одговарајућим
одредбама савезне Уредбе.
Према томе, без обзира ко предлаже спровођење поступка принудног поравнања, да ли je то сам дужнтгк или су то повериоци, ако ce предлаже својинска
трансформација конверзијом дуга y акдије, потребно je изврпшти процену укупног капитала, посебно процену друштвеног односно државног капитала, као и
утврдити висину потраживања дужника као повериоца према својим дужницима
и ЈТЂрдити висину дуговања дужника, као п прибавити доказе из којих произилази могућност да ће дужник испунити своје обавезе преузете y принудном поравнању.1516^
Када сјф оцени да су испуњени услови за отварање постурка принудног поравнања донеће решње о отварању постушса принудног поравнања. Ова одлука
суда мора, поред елемената из члана 25. Закона о принудном поравнању, стечају
и ликвидацији, посебно да садржи продену капитала, процену капитала који ce
трансформшпе конверзијом y акдије, номиналну вредност акција и начин и рокове издавања акција, као и права из акдија.
У таквом решењу мора ce изричито навести да ће ce y поступку принудног
поравнања извршжти својинска трансформација конверзијом дуга поверилаца y
акције.
Након тога суд путем огласа позива све повериоцу на закључење принудног
поравнања y коме ће ce извршити својинска трансформација конверзијом дуга y
акције.
15. Члан 10. Закона о својинској трансформацији Републике Србије.
16. Члан 19. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.

То je y ствари судскн позив дужнику и повериоцима на закључење уговора y
коме ће ce извршити својинска трансформација.
Повериоцн којн су заинтересовани за претварање свог дуга y акције, пријављују своје потраживање.
Поставља ce питање да ли решење суда о отварању поступка принудног поравнања н позив иовериоцима ради закључења принудног поравнања може само
да обухвати оне повериоце који су заинтересовани за принудно поравжање, y коме ће ce извршити својинска трансформација конверзијом дуга y акдије или такво решење мора да обухвати све повериоце.
Интенције Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији су такве да
ce принудним поравнањем морају обухватити сви повериоци и да одлука о отварању принудног поравнања као и одлука којом ce одобрава принудно поравнање односи ce на све повериоце.
Међутим, ова врста принудног поравнања y којем ce врши својинска трансформација мора да буде модификована на тај начин птго ће ce y решењу о отварању прпнудног поравнања изричито навести да ce ради о отварању принудног
поравнања, ради својинске трансформације конверзијом дуга y акције и y овом
случају позивају ce да пријаве своје потражнвање само онж повериоцп који желе
да учествују y својинској трансформацији.
Уколико потраживање пријаве и они повериоди који изричито наведу да не
желе да конвергују своје потраживање y акције, они не могу учествовати y овом
поступку (могу прпсуствовати) п њихове прнјаве ce одбацују, јер су дате супротно
огласу и позиву за својинску трансформацију.
Суд одређује рочнште за принудно поравнање и на њему ce управник принудног поравнања изјашњава о сваком пријавлзеномпотраживању.17-*
Повериоци чнја су потражпвања утврђена илн суд нађе да су учињена вероватним гласају на тај начпн што ce изјашњавају о нолошалној вредности акција,
броју акција, врсти акција, роковима и начину издавања акција, као и правима из
акдија.
Поставља ce питање уколжко сви повериоци дужника учествује y иоступку
принудног поравнања y коме ce врпш својинска трансформација конверзијом, да
ли ce могу издати привилеговане акднје и колики попуст ce даје повериоцима.
Попгго je пршудно поравнање врста уговора између дужника н повериоца, који
одобрава суд, врста и номинална вредност акција, као п права нз акција завиое од
воље дужника и поверилада.
Уколико повериоцн изгласају поравнање, којим ce врпш својинска трансформадија конверзпјом дуга y акције, суд доноси решење y коме утврђује потраживања поверилаца, број и врсту акција, њихову номиналну вредност, рокове
н начин издавања акдија, као и права која поверноци остварују на основу и из
акдија.
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Члан 125. Закона о принудном пораввању, стечају и ликвидацији.

Овако донето решење односи ce на све учеснике y поступку принудног поравнања односно суд je дужан да решењем обухвати све пријављене повериоце
без обзира да лн су гласали за поравнање или су били против поравнања.
Наиме, веома je тешко повезати принудност решења о принудном поравнању и добровољност y претварању потраживања y акције, међутим. из саме
чињенице да je поверилад пријавио потраживање y поступку принудног поравнања y коме ce врпш својинска трансформацнја, произнлазн да je на тај начин сваки
пријављени повернлац изразпо своју вољу да потраживање претвори y акдије.
Гласање против принудног поравнања не значи да одређени поверилац не жели
конверзију свога потраживања y акдије, него само значи да ce није сагласио са
неким од елемената пораванања (број акција, номинална вредност, рокови и
начпн издавања, односно права из акција).
Проблем je код овако извршеног принудног поравнања, што одлука о принудном поравнању може да делује само на оне повериоце који су учествовали y
принудном поравнању a не и на оне повериоде који нису учествовали. Наиме,
конверзија дуга y акције je заснована на вољи повериоца. Према томе, нико не
може натерати повериоца да своје потраживање конвертује y акције, ако тај иоверилад није прпјавио своје учепгће y поступку принудног поравнања y коме ce
врши својинска трансформација.
И з тих разлога из постуика принудног поравнања, већ из самог огласа о отварању поступка, свим повериоцима мора бити јасно да ce ради о поступку принудног поравнања y коме ће ce вршити својинска трансформација конверзијом
дуга y акције и сви они повериоци, који прпјаве потраживање y оваквом поступку,
су учесницн y принудном поравнању и они морају бити обухваћени y решењу суда.
Поставља ce питање да ли ce својинска трансформација над дужником врши
на основу решења суда о својинској трансформацији већ y моменту доношења
решења y поступку прннудног поравнања нли ce врши тек онда када дужник изврпш решење односно изда акције.
Решење суда којим ce одобрава принудно поравнање y коме ce врпш својинска трансформација конверзијом дуга y акције, представља y ствари одговарајућу
одлуку на основу које y све друге радње долази до својинске трансформације.

Закључак
Својинска трансформација конверзијом дуга y акдије могућа je y поступку
принудног поравнања.
Поступак принудног поравнања y коме ce врши својинска трансформација
ограничен je само на оне повериоце који прихватају да своје потраживање код
дужника конвертују y акдије добровољно.
С обзиром на добровољност, цели поступак. принудног поравнања je модификован на тај начин што y поступку принудног поравнања не учествују сви пов-

ериоци, него само они повериоци којн пријаве своје потраживање и изразе жељу
да своје потраживање конвертују y акције. Само ови повериоци учествују и гласају y поступку принудног поравнања и одобрено принудно поравнање има дејство
само на оне повериоце којн су учествовали y поступку принудног поравнања y коме je вршена својинска трансформација путем конверзије дуга y акдије.
Принудно поравнање y коме ce врпш својинска трансформација конверзијом
дуга y акције дејствује (уколико je изгласано и на оне повериоце који су гласали
против принудног поравнања, јер су они учешћем y оваквом поступку ггринудног
поравнања исказалж добровољно своју жељу да своје потраживање конвертују y
акције, само ce нису сложиле са неким модалитетима акдија као што je иоминална вредност, рок и начин издавања, права из акција).
Судско решење y поступку принудног поравнања y коме ce вриш својинска
трансформација конверзијом дуга y акције мора имати следеће елементе: висина
новчаног потраживања утврђена за сваког пријављеног повериоца, број акдија
које добија сваки учесник y принудном поравнању, врста акција, номинална вредност акдија, начин и рок издавања акција, као и права која произлазе из акдија.
Решење о принудном поравнању y коме су утврђени број и врста акдија,
њнхова номинална вредност, рокови и начин издавања као и права за сваког повериоца којп je учествовао y поступку принудног поравнања y коме je вршена
својинска трансформација конверзијом дуга y акције je подобна исправа - заједничка одлука поверилаца y смислу члана 10. Закона о својинској трансформацији, да ce y регистру суда нзврпш организовање друштвеног предузећа y акцнонарско друштво, ако ce радп о друпггвеном предузећу са искључнвпм
друштвеним капиталом шш промена односа капитала, уколико ce ради о
предузећу које je већ раније делимично трансформисано.
Овакво закључено прпнудно поравнање не мора увек да испуни своју сврху
спашавања дужнпка, јер псто пма ограничено дејство само на учеснпке оваквог
поравнања.
Уколико je презадуженост дужнпка велпка, a малп број поверплаца са мањинским потражнвањпма који су учествовали y овом постуттсу принудног поравнања y коме je вршена својинска трансформација, онда такво поравнање има значај
што делимично врши својннску трансформацију н што ce смањује презадуженост
дужника. Проведенп поступак прннудног поравнања y коме ce вршп својпнска
трансформацпја конверзпјом дуга y акдије, не онемогућава дужнпка да након
спроведене својинске трансформације y поступку принудног поравнања предложи осталим повериоцима који нису учествовали y поступку својинске трансформадије закључење класичног прннудног поравнања са умањењем новчаних
потраживања и одлагањем рокова за псплату.
Све што je речено y односу на свејинску трансформадпју конверзпјом д}та у
акцпје y постуику принудног поравнања односп ce и на уделе, јер одредбе Закона
о својинској трансформацпјп које ce односе на акдије, сходно ce примењују п на
уделе.

Милан Винчић, судија
Председник одељења судске праксе

Привремена мера
Привремена мера je средство обезбеђења и инегитут извршног поступка.
Цнљ прнвремене мере je обезбеђење будућег извршења тужбеног захгева на
основу изврпше исправе. Према томе, привремена мера допуштена je за обезвређење ковдемнаторног a не деклараторног тужбеног захтева, јер овај захтев нема
чштидбу, односно нема будућег извршења. Привремена мера мора бити y граннцама кондемнаторног захтева јер ако je ван граница захтева суд ће привремену меру
одбвти. Исто тако привремена мера мора бнти оправдана правноснажном пресудом јер ако не буде оправдана суд ће обуставити поступак и укинути спроведене
радње односно привремену меру. Ако привремена мера буде укинута дужник има
према повериоцу право на накнаду штете.
Привремена мера може ce одредити како пре или y току судског или управног
поступка, тако и после окончања ових поступака, све док извршење не буде спроведено. И y току извршног поступка може постојати разлог за одређивање привремене мере када извршним радњама није ефикасно обезбеђено повериочево потраживање. Н а пример, приликом извршења ради предаје одређених ствари, предлог за одређивање привремене мере био би целисходан за време од покретања изврпшог поступка до одузимања ствари од дужника. Одузимање ce може остварити
тек по правноснажности решења о извршењу a за то време може да постоје опасности за остваривање тог неновчаног потраживања.

Месна надлежност
За одлучивање о предлогу за одређивањс привремене мере, који je поднет пре
покретања парничног или другог поступка, месно надлежан je суд који би био надлежан за одлучивање о предлогу за извршење. Ако ce предлаже мера за време
трајања парничног поступка за одлучивање о предлогу надлежан je суд пред којим
ce поступак води.
Месна надлежност зависи н од врсте мере која ce предлаже. Ако поверилац
предлаже више привремених мера против истог дужника, месно je надлежан било
који суд који би био надлежан за одлучивање о предлогу за сваку врсту привремене мере.

Недопустивост привремене мере
Привремена мера није допуштена када постоје услови за одређивање претходне мере којом ce може постићи иста сврха. Ово долази до примене само код
обезбеђења новчаног потраживања јер ce за обезбеђење неновчаног потраживања не може одредити претходна мера.
По ставу судске праксе недопуштена je привремена мера која je по свом садржају идевтична тужбеном захтеву. Привременом мером не сме ce прејудицирати
коначна одлука.
Привремена мера није допупггена y парници покренутој деклараторном тужбом јер тужбени захтев не садржи чинидбу, односно будуће извршење на основу
правноснажне пресуде. Само y парници покренутој кондемнаторном тужбом допуштена je привремена мера под условима предвиђеним Законом о извршном поступку.
Коначно, није допуштена прпвреман мера када je ван гранпца тужбеног захтева јер привремена мера мора бити оправдана коначном одлуком о тужбеном
захтеву.

Услови за одређивање привремене мере
Н а предлог повериоца може ce одредити прввремена мера за обезбеђење новчаног потраживања ако су испуњена ова два услова:
а) да je поверплац учттнпо вероватним постојање потраживања,
б) да je поверилад учттнно постојање опасности да ће без такве мере дужник
осујетити или знатно отежати наплату потраживања, тпме што ће своју имовину,
односно своја средства отуђити, прпкрити или на други начнн са њима располагати. Опасност мора бпти субјектпвна, па je поверилац дужан да y предлогу укаже
на актнвне радње дужника, односно његове пропусте којп објективно угрожавају
наплату потраживања.

За одређивање привремене мере ради обезбеђења неновчаног потраживања
потребна су ова два услова:
а) да je поверилац учинио вероватним постојање неновчаног потраживања, и
б) да постоји опасност да ће ce остварење тог потраживања осујетити или
знатно отежати. У овом случају довољно je постојање објективне опасности (презадуженост, блокирање жиро-рачуна и др.).
Привремена мера може ce одредити и кад не постоји опасност од осујећења
будућег принудног извршења, ако поверилац учини вероватним да je мера потребна да би ce спречила употреба силе илн настанак ненакнадиве штете. Оваква мера
може ce одредити y спору због сметања поседа и мером ce забрањује дужнику да ce
уздржи од употребе силе према повериопу.
Веровашост je уверење - утисак суда да je тврдња могућа. У поступку обезбеђења ради довођења до вероватности неке одлучне чињенице доказивање je потребно спроводити само дотле док суд не стекне утисак да je постојање те одлучне
чињенице могућност, тј. да постоји изглед о њеној истинитости. За доказивање и
довођење до вероватности потраживања н опасности по истом може ce користити
сваки извор сазнања, a не само доказна средства иредвиђена y Закону о парничном поступку, изузев доказа саслушањем странака. Међутим, ако ce не располаже
потребним доказима за утврђење вероватности потраживања и опасности, поверилац y предлогу за обезбсђење привременом мером може изјавити да je вољан y
одређеном року положити износ који суд одреди као јемство за штету која би дужник)гмогла бити нанесена одређивањем и спровођењем привремене мере.

Јемство
Поверилац y предлогу за одређивање привремене мере може изјавити да ce
уместо мере задовољава да дужник положи y депозит суда одређени износ новца
на име јемства. Суд може одредити јемство уместо привремене мере само ако ce
дужник сагааси са полагањем јемства. Поверилац не може да тражи полагање јемства јер његова изјава има значај алтернативног овлашћења дужника.
П о пријему решења о одређеној привременој мери дужник може предложити
суду да уместо привремене мере положи јемство. О том предлогу одлучује суд и
може га усвојиги ако оцени да ce полагањем јемства постиже и циљ и да je полагање јемства повољније за дужника. Кад дужник положи јемство суд доноси решење
о обустави посгупка путем одређене привремене мере и укида спроведене радње.
Суд може на предлог повериоца одредити полагање јемства кад он није учинио веровашим постојање потраживања и опасности. Међутим, и дужник може
предложити да суд наложи повериоцу полагање јемства и y случају да je поверилац
учинио вероватним потраживање и опасност. О овом предлогу суд ће одлучити по
оцени свих околности и изјашњењу обеју странака.

Реш ењ е о одређивању привремене мере
По одредби члана 26. ст. 1. Закона о извршном посгупку, суд одржава рочиште кад je то овим законом одређено или кад сматра да je одржавање рочшпта целисходно. Закон не одређује одржавање рочишта за одлучивање о предлогу за
одређивање прпвремене мере. Међугим, y поступку обезбеђења сходно ce примењују одредбе Закона о парнпчном поступку (члан 14. ЗИП). По Закону о парничном поступку увек постоји битна повреда одредаба парничног поступка ако којој
странци није дата могућност да расправља пред судом (члан 354. ст. 2. тач. 7). Према томе, суд не може да о предпогу за одређивање привремене мере одлучп ван
рочшпга, јер y супротном чини битну повреду поступка из члана 354. ст. 2. тач. 7.
Закона о парничном поступку y вези члана 14. Закона о извршном поступку. Поред тога, одржавање рочишта je целисходно да не би била донета штетна привремена мера. Хитност и тајност поступања, као нужни услови за остварење циља
привремене мере, нису претпсх:тавке за одлучивање ван рочипгга о предлогу за
одређивање привремене мере јер суд може рочиште заказати телефоном илж телеграмом истог дана, за крај радног времена, ако ce ради о таквој привременој
мери која захтева хитност и тајност поступања.
П о форми и садржини решење о одређеној прнвременој мери није решење о
дозволи извршења из члана 38. ст. 1. Закона о извршном поступку јер решење о
одређеној привременој мери, за разлнку од решења о дозволп извршења из члана
38. ст. 1. Закона о извршном поступку, треба да буде образложено и суд при његовом доношењу мора утврдити ннз претпоставки које ce не доказују извршном
исправом, као што je то случај са решењем о дозволи извршења. Решење о одређеној привременој мери мора да нма облик п садржину y складу са одредбама Закона о парничном поступку због њихове сходне прнмене y смпслу члана 14. Закона о извршном псхлутжу.
Решење о одређеној привременој мери треба да спроведе суднја који je донео
решење о привременој мери по правшшма извршног поступка уз учешће службеног лица суда коме ће дати конкретан налог и упуство за спровођење решења.
Према томе, прпвремену меру донету y ванпарнпчном нли y парннчном поступку
не спроводи изврпшп судија по предпогу на основу решења о одређеној прпвременој мерп већ судија који je донео привремену меру y ванпарничном илн парннчном
поступку.

Правнн лекови
Протнв решења о одређеној привременој мери може ce y року од 8 дана од дана пријема решења изјавитн жалба, што није спорно. Жалба не одлаже пзвршење.
П о ставу судске праксе против решења о одређеној прнвременој мери противник - дужник може изјавити приговор y року од 8 дана од дана прнјема првостепеном суду који je донео решење о привременој мери без обзира да ли ce на ро-

чшпту изјасно о предлогу. Овај став судске праксе заснива ce на члану 48. y вези
члана 244. Закона о извршном постулку. Приговор на основу члана 48. овог закона може ce пзјавитн из разлога предвиђеннх y члану 50. овог закона.
Решење о одређеној привременој мерн није решење о дозволи извршења из
члана 38. ст. 1. Закона о извршном поступку против кога дужник може изјавити
приговор само из разлога предвиђених y члану 50. овог закона. Решење о одређеној прпвременој мери не може ce побијати из разлога предвиђешгх y члану 50. Закона о извршном поступку већ због разлога пгго нису испуњени услови предвиђени члановима 265. и 267. овог закона или због приговора недостатка активне шш
пасивме легитимације. Према томе, пронзилази логичан закључак да ce против решења о одређеној привременој мери може изјавити само жалба због разлога предвиђених Законом о парничном поступку попгго ce ради о решењу које je по форми
и садржини решење Закона о парничном поступку донето на основу услова из
члана 265. н 267. Закона о извршном поступку. Приговор против овог решења
због разлога из члана 50. Закона о извршном поступку нема законског упорипгга
и према томе погрешан je став да ce жалба дужника против решења о одређеној
привременој мери увек има сматрати приговором о коме одлучује првостепени
суд, a нарочнто y ситуацији када ce дужник изјаснио о предлогу. Сматрати жалбу
приговором о коме одлучује првостепени суд није ни целисходно и противи ce начелу хитности посгупања по предлогу за одређивање привремене мере која често
може бити ш теш а за дужника.

Укидање привремене мере
Привремену меру суд ће, на предлог дужника, укинути:
1) ако су ce околностн, међутим, тако промениле да привремена мера више
није потребна јер je опасност пропша,
2) ако дужник положи довољно јемство, и
3) ако ce захтев испуни или ce правноснажно утврди да непостоји.
Ако захтев буде одбијен y првом степену не мора ce укинути привремена
мера, али попгго je постојање захтева постало много мање вероватним y том случају дужник би могао тражити да предлагач положи јемство. О укидању привремене мере одлучује првостепени суд на основу усмене расправе.

Накнада штете дужнику
Дужник има право да му поверилац накнадн штету која му je нанесена привременом мером која није оправдана шш кад суд утврди да je била неоснована. Предлог за накнаду штете дужник може поднети суду који je одредио привремену меру
чим ce правноснажно привремена мера укине. Суд поводом предлога решењем утврђује постојање и висину пггете. То решење представља извршну исправу на
основу које, по правноснажности и протеку париционог рока, дужник може пред-

ложити извршење. Треба реки да дужник има право на накнаду стварне штете a
не и изгубљене добити пошто ce може претпоставити да je поверилац приликом
подношења предлога за одређивање привремене мере поступао савесно.

Привремена мера против акцептног налога
Акцептни налог je средство обезбеђења плаћања. До доспелости он je средство обезбеђења a од доспелости средство плаћања односно преноса новца са
жиро-рачуна издаваоца акцегггног налога y користжиро-рачуна корисника акцептног налога. У платном промету нема проблема y реализацији акцептног налога
који je издавалац попунио и потпжсао. Али, зато je велики број спорова око реализације бланко акцептног налога којм као такав није законом предвиђен као средство обезбеђења плаћања. Бланко акцептни налог установила je судска пракса тумачећи да je издавалац овластио кориснпка да сам попуни бланко акцептнн налог
приликом подношења на реализацију. Овај став заснован je на потреби убрзавања
платног промета између субјеката прнвредног права. Међутим, y пракси бланко
акдептни налог, супротно судској пракси, постао je средство злоупотребе и спорова пред прнвредшш судовпма.
Највећи број предмета са предлогом за одређивање привремене мере односи
ce на забрану реализације блавхо акцептног налога због злоупотребе поверења од
стране корисника приликом попуњавања налога ради реализације.
Предлог за одређивање привремене мере забраном реализадије акдептног налога на основу члана 265. Закона о нзвршном поступку ради запгпгге новчаног потраживања je неоснован јер предлагач нема положај повериоца y смислу овог члана закона. Ово стога што je издавалац акцептног налога дужник и као дужник нема активну легитимацију за подношење предлога y ванпарничном поступку на
основу одредбе члана 265. Закона о извршном поступку.
Међугим, по становишту судске праксе y парничном поступку по тужби са
предлогом за одређивање привремене мере забраном реализације акцептног налога ради обезбеђења неновчаног потраживања (повраћај акцептног налога) може ce одредитн привремена мера на основу члана 267. Закона о извршном поступку. У слов за одређивање привремене мере je да je бланко акцептни налог попуњен
супротао уговору, односно да je злоупотребљен н да претп ненакнадива пггета ако
ce реализује.
Тужбени захтев y овом случају je стварноправни, тј. да корнсник - тужени врати акцептнп налог. У пракси често тужбени захтев гласи на понипггај акцептног
налога или на утврђење да je без правног дејства. Ако тужбени захтев гласи на понипггај или на утврђење да je без правног дејства акцептнп налог, привремена
мера je неоснована с обзиром на диљ привремене мере. Наиме, захтев за понипггај
или утврђење да je акцептни налог без правног дејства нема будуће нзвршење захтева на основу нзврпше исправе, па због тога нема правног основа за одређивање
привремене мере забраном реалнзације акцептног налога до окончања парнпце.

Да би прнвремена мера забраном реализације акцептног налога на основу
члана 267. Закона о изврпшом поступку била допуштена тужбени захтев треба да
гласи да ce туженом налаже да повуче и врати предметни акцегггни налог.
Привремену меру забраном реализације бланко акцептног налога треба увек
одредитп ако je корисник злоупотребио поверење и акцептни налог попунио супротно уговору. Ако би ce десило да акцептни налог буде реализован пре или мимо прпвремене мере, нздавалац акцептног налога може поднети тужбу по основу
неоснованог обогаћења са предлогом за одређивање привремене мере против кориснпка акцешног налога на основу члана 265. Закона о извршном поступку.

Привремева мера y статусном спору и y поступку уписа y судски
регистар
У пракси су уоченн предлози за одређивање привремене мере забране органа
унрављања предузећа да донесе одређену одлуку, да суд забранн одржавање седнице органа управљања, да ce забрани упис y судски регистар и сл.
Одмах треба нстаћи да суд нема законске могућности да забрани органу
управљања y предузећу доношења одређене одлуке или одржавања седнице јер ce
ради о вршењу права управљања y предузећу y које ce шжо, па ни суд, не може мешати. Према томе, оваква привремена мера да ce забрани вршење права управљања y предузећу je недопушгена. Међутим, одлука, ако je незаконита, дозвољена je
тужба надлежном суду.
У статусном спору покренутим тужбом ради уртврђења ништавости уписа y
судски регистар, такође није допуиггена привремена мера, с обзиром на деклераторан тужбени захтев. Тужбени захтев на основу члана 62. Закона о поступку за
упис y судски регистар гласи на утврђење ншптавости упжса y судски регистар, a
не на чттнидбу - брисање уписа. Брисање уписа на основу прарноснажне пресуде
следи после закључења постугка лжквидације односно стечаја, ако субјект упжса
престаје да постоји, a y осгалим случајевима, по службеној дужности, упис брише
регистарски суд (члан 63. Закона о поступку за упис y судски регистар).
Ни y поступку уписа y судски регистар није допуштена привремена мера. Закон о поступку за упис y судски регистар не предвиђа привремену меру као средство обезбеђења y поступку уииса по пријави новчаног или неновчаног захтева.
Поступак уписа je хитан и не трпи одлагање. Решење о упису y судски регистар извршава ce даном доношења, те нема могућности подношења предлога за одрсђивање прввремене мере. Против решења о упису учесник или друго лице може
поднети жалбу, a против неоснованог уписа предлог за брисање. Поред тога, против ншптавог уписа стоји могућност подношења тужбе.
Дакле, ни y статусном спору ни y поступку уписа y судски регистар привремена мера није допупггена.

Горан Савић,
судија ВишеГ ПривредноГ суда

Поништај незаконитих одлука
Увод
Закон о предузећима из 1996. године унсо je y наше право два потпуно нова
института, која преттоднп Закон није ни помињао - накнаду штете причињене
предузећу од стране његових органа и понипггај незаконигих одлука органа предузећа. Закон предност даје питању накнаде штете, a тужбу за поншпгај уређује по
угледу на тужбу за накнаду штете, што ce, с обзиром на различиту материју, мора
сматрати неадекватним. Ово тим пре пгго, поред члана 79. Закона, којп сушгински y целини упућује на примену члана 73. (тужба за накнаду пггете), само члан 80.
Закона представља "орпшналну" одредбу о поншптају одлука. Одредбе садржане
y та два члана, имајући y внду новост и сложеност института, биле би недовољне за
уједначену н предвидљиву примену y пракси п y случају да су наша предузећа организована y формп друпггва капптала, већ дуже време y прпватној својинп. Њпхову
примену знатно усложњава чињенпца великог броја предузећа y мешовитој и
друштвеној својини, са проблемима који y земљама са дужом траднцијом акционарства вероватно нису нп замислпви. Те зешве, по правилу, шттање поншптаја
одлука уређују много детаљшје.

Странке y спору
1. Органи предузећа као тужиоци
Према члану 79. Закона о предузећпма тужбу, по правнлу, подносн скупштина, са захтевом да суд поништи незакониту одлуку (очшледно) неког другог органа (управног одбора, надзорног одбора, днректора - члан 60. Закона). Тек ако она
то не у чингп итт самоиницијатпвно, ни по захтеву субјеката из става 2. члан 79. Закона, тужбу могу поднетп тп субјектп (управни одбор, надзорнп одбор, члановп
ДОО плп акционари АД који пмају или представљају најмање десетину основног
кашггала илн статутом одређени мањи део, као и повериоци предузећа чија потраживања износе најмање десеппту основног кашггала предузећа). Ове одредбе одговарају одредбама става 1. и 2. члана 73. (тужба за накнаду штету), уз упућивање
на примену и осталих одредби члана 73. Закона.
Закон, дакле, полази од правнла да су други органи предузећа, ти који доносе
незаконите одлуке - дакле уиравни одбор, надзорни одбор, директор. Није чак ни
за "другн план" оставшена могућност незаконите одлуке саме скупштине. Стварност je међутим, другачија: најважније одлуке y друшгвима капитала и друштвеннм предузећима доноси управо скупштина и правило je упоредног права мање
или више исцрпно регугшсање побијања скупштинских одлука.
Када тужбу подноси скупштина, потребно je да она најпре донесе закониту одлуку о подношењу тужбе, која ce мора приложиги уз тужбу. Том одлуком треба
решитн и питање заступања скупштине y парници, јер je директор заступник предузећа као целине, a не скушптине као органа. Тај заступникможе бити и председнпк скупштине (ако постоји), или било које друго лице, па и директор, алн не по
ф}члстшји, већ по овлашћењу скушптине. У члану 249. (посебан делокруг скупттттине АД), закон прописује да скупштина одлучује о остваривању захтева за накнаду штете, као и о заступању друшгва против чланова управе, док по члану 278.
ст. 3. y споровима против чланова управе друштво заступа именовани члан надзорног одбора. З а разлику од АД код делокруга скушлтине друштвеног предузећа
Закон изричито предвиђа да скупштина одпучује о захтевима за поништај незаконите одлуке (члан 394. ст. 8. тач. 1.), али ни ту не говори о заступању скушптине y
таквој парници, већ само о заступању предузећа y споровима против чланова управе. Дакле, како нема одредби о заступању, право je и обавеза скупштине да одлуком о подношењу тужбе именује и заступника y ттарнипи, који je овлашћен да пуномоћјем за вођење спора овласти друго лжце (адвоката).
Иста правила, y погледу одлуке о подношењу тужбе и одређивању заступнжка,
важе и за управни одбор и надзорни одбор као тужиоца, јер je реч о тужби органа,
a не њихових председника или њвхових чланова. Ови органи, као тужиоци морају
приложити доказ да су ce претходно обратили скупштини са захтевом да она тужбу, a да она то није учинила y року од 30 дана. Тек ако ce скушптина y року од 30
дана не изјасни, илм y том року одбије захтев, ови органи могу сами поднети тужбу. Како скушптина није стални орган предузећа, управни или надзорни одбор су,

ради одлучивања скушптине о евентуалном подношењу тужбе, дужни да претходно и сазову скупштину (члан 250. ст. 2. за АД). За разлику од тужбе за накнаду
штете, Закон не предвиђа изузетак од обраћања скушптини (у хшиим случајевима, кад чланови управе имају већину y скушптини - члан 73. ст. 2. Закона). Јасно
je, међутим, да je обраћање скупштини непотребно ако ce побија управо одлука
скушптине.
Обраћање скушптини представља посебну процесну претпоставку за допуштеност тужбе. Право на вођење спора има само онај управни или надзорни одбор
који ce пре тужбе обратио скупштини. Ако то није учинио, он нема ни акгивну
процесну легитимацију за тужбу (нема правни интерес за тужбу) и такву тужбу
треба одбацити, сходном применом члана 288. ст. 2. ЗП П (посебан je проблем што
31111 не прописује изричито процесну лепггимацију као процесну претпоставку,
па ни санкције за њено непостојање).
Обраћање скуппгпши je јасна законска обавеза и не би било правилно поступање суда којим би ce тужиоцу налагало да након поднете тужбе y остављеном
року поднесе захтев скупштши, након чега би ce наставио поступак по тужби.
Такву тужбу треба одбацити, a тужилац ce након тога може обратити скупштини
и затим поднети нову, сада дозвољену тужбу.
Подношење тужбе након обраћања скупштини, али пре истека рока од 30 дана, за тужиоца не би требало да има штетне последице, ако скупштина не покрене
поступак y том року. Само због тога, пгго рок није пстекао не треба одбацити
тужбу, јер ће он извесно истећи до заказаног рочшпга или изјашњења туженог,
односно до одлуке суда о том питању. Ако y том року скупштина ипак покрене поступак, ранију тужбу управног илп надаорног одбора треба одбацити, јер je услов
за њену допуштеност да скупштина није покренула поступак, a y овој хшотези она
то јесте учинила.

2. Акционари и повериоци као тужиопп
За акционаре и чланове, као и за повериоце, важе иста правила y погледу
обраћања скуппгпши пре подношења тужбе. У њпховом случају тај услов бн требало сматрати пспуњенпм самнм подношењем захтева лицу које може да утиче на
сазивање скушлтине - председнику скупштине, али п управном одбору, као овлашћеном и обавезном сазивачу, па п онда када ce побија одлука управног одбора.
Чини ce да не би имало никаквог смпсла налагатп акдионарима сазивање скупштине по члану 251. Закона, уз могућност да ce скушптина ни тада не одржи, a повериоци нначе немају никакву могућност да сазову скуппгпшу.
Право на подношење тужбе имају акцпонари који имају најмање десетину
основног капитала (или статутом одређени мањи део), као и повериоци предузећа
чија потраживања износе најмање десетину основног капптала. Тај проценат онн
морају имати већ y тренутку обраћања скупштпни, јер о захтеву лица која немају
тражени цензус скушптина ннје ни дужна да одлучује, a ако та лпца поднесу тужбу
суд ће je одбацити, због непостојања активне процесне легнтпмацпје. Ако скуп-

пггина (погрешно) нађе да je реч о лицима која немају потребан цензус, по евенту- ^
алној тужби тих лнца суд може наћи да га ипак имају, и тада ће мериторно одлучивати, без обзира на став скушлтине.
Уз тужбу je потребно приложнти доказ о статусу акционара, као и проценту
основног капитала уколико je тужиоцу доступан, y противном реч je о чињеници
која ce доказује увидом y књигу акционара, судски регистар и другим исправама.
Поверилац такође мора доказати то својство, као и висину потраживања y односу
на основни капитал. Доказ не мора бити извршна исправа, али би то по природи
ствари морали бити писменп докази, не сведоцн или вештачење.
Два нли внше акционара са тшжттм процентом капитала могу ce "удружити",
односно поднети заједничку тужбу као једннствени супарничари, остварујући довољан или већи проценат y основном капиталу, као пгго то могу учинити и два или
више поверилаца. По члану 79. ст. 2. Закона нема услова за удруживање односно
подношење заједничке тужбе од стране нпр. једног акционара са 5% основног капитала и једног повериоца са потраживањем y висини од 5% капитала.
Питање je како поступити y случају да током парнице тужиоцу - акционару
престане то својство или му опадне учешће y капиталу испод 10% или ce то деси
код неког од више тужилада, тако да заједно вшпе немају потребан проценат?
Закон je статус и цензус везао само за тренутак подношења тужбе; ако нжје
уредио касније промене, значи да je то препустио правшшма процесног права. По
тим правшшма, активна лепггимадија за вођење парннце, односно правни интерес, мора постојати како y време подношења тужбе, тако и y време одлучивања о
тужбеном захгеву, дакле до доношења првостепене пресуде. Ако je y међувремену
тужиоцу престало право на вођење спора, тужбу треба одбацити - дакле, ако je једином тужиоцу престало својство акционара; ако остаје акционар, али са мање од
10% капитала; ако ce то оствари код једног од супарничара, па преостали немају
10% y основном капиталу. Случај да један од суиарничара повуче тужбу, или ce
одрекне захтева, треба сматрати радњом без дејства, ако преостали супарничари
више неби имали потребан проценат капитала. Лице које je стекло акције од тужиода, само по том основу, не постаје тужилац, али може присгупити тужби по
члану 196. ст. 2. ЗП П , као и било који акцгонар, односно други овлашћенм тужилац из члана 79. ст. 2. Закона.
У погледу других процесних правила, ако je тужбу поднела скупштина, новим
тужбама субјеката из члана 79. ст. 2. Закона нема места, нити би они могли приступити као тужиоци уз скупштину по члану 196. ст. 2. ЗШ1, али могу бити умешачи из члана 206. односно 209. 31111. Ако нема тужбе скупштине, већ неког од субјеката из члана 79. ст. 2. Закона, може да приступи неки други субјект из те одредбе, или да ce тужиоцу придружи као умешач. Ако су тужбу поднели акционари,
могу јој приступити и други акционари без обзира на проценат капитала, пгго важи и код поверилаца. Тужиоци, иначе, по члану 73. ст. 3. Закона, могу бити и акционари, чланови и повериоци повезаних (члан 405. Закона) предузећа, било зави-

сних било матичних. Тужиоци не могу бити органи тих предузећа, али сама предузећа могу, уколико су акционари и јш чланови предузећа чија c e одлука побија.

3. Други тужиоци
То што закон y члану 79. наводи одређени круг лица као тужиоце, никако не
значи да тужбу за понмштај незаконите одлуке не могу поднети и друга лица. То су
она лица која су побжјаном одлуком непосредно оштећена, тачније повређена y неком праву, и то првенствено акционари (тзв. индивидуална тужба), затим чланови
органа (управног одбора, надзорног одбора) ако ce одлука односи на њихово чланство, као и сва трећа лица која сматрају да им je одпуком органа предузећа повређено неко право. Битна разлика je што ови тужиоци нису дужни да ce претходно
обраћају скупштини, али морају доказати да су спорном одлуком повређена њихова субјективна права (имовинска, управљачка), док тужиоци из члана 79. Закона
могу тужбу засновати само на тврдњи да je спорна одлука незаконита, чак и y случају да они лично (нпр. акционари илж повериоци са преко 10% капитала) том одлуком ни на који начин нису ни опггећени ни повређени y праву. Питање њиховог
правног ивтереса за тужбу ce не поставља, независно од учврђујућег или преображајног карактера тужбе, односно пресуде. Њихово право на тужбу "посебни пропис" (члан 187. ст. 2. 31J11) управо предвиђа - прокламује, тако да о ш не морају да
доказују повреду свог субјективног права и на томе заснован правнн интерес за
тужбу, већ само испуњеност услова из члана 79. Закона, a наравно и незак.онитост
побијане одлуке.
Уколико по тужби ових других лица суд нађе да ce одлуком не дира y њихова
права, тужбу ће одбацити због непостојања правног мвтереса. У противном мериторно ће одлучити о законитости спорне одлуке, по члану 80. Закона, прн чему ce
чинн да ови тужиоци не бн имали право да тужбом траже и измену одредбп општих аката предузећа, услед другачпје природе тужбе.

4. Тужени
Тужба ce по члану 79,. ЗО П-а подноси протав одлуке органа предузећа. То ce
може схватити тако, да je тужени онај орган који je донео спорну одлуку. Могућност да органи предузећа буду странке y парницп заснована je на одредби члана 77.
ст. 2. 31111 ("посебним прописма одређује ce ко осим физичких лица н правних лица може бити странка y поступку") и односн ce једнако и на тужиоца п туженог.
Чини ce, мсђутим. да би било исправнс тумачење да ce тужба ппак подноси протав
предузећа, као правног лица, a да ce тужбеним захтевом тражи понишгај одлуке
оног органа који je одлуку донео. Закон инсистира на тужби протнв одлуке (а не
против органа), то би било y складу са решењима упоредног права a отклонило би
потенцнјалне процесне комшшкацпје ситуације да ce међусобно суде органп, a да
предузеће као правно лпце не учествује y спору, и ако ce пресуда односи на
предузеће као целину. Ово посебно y ситуацији да тужилац истовремено тражи
понишгај одлука два органа, или да тражи да доносплад измени одредбе општег

акта (члан 80. ст. 2. тач. 2. Закона), a тај ce доносилац разликује од органа који je
донео спорну одлуку. Тужено предузеће би, по правилу, заступао директор (осим y
случају да, као члан управе, има интерес да ce тужбени захтев усвоји, односно одлука поншптп). Правило je упоредног право да тужено друштво (и кад je тужба
против одлуке скушптине) заступа управа, осим ако je она тужилац, y ком случају
друиггво заступа надзорни одбор, уз крајњу могућност да заступника одреди и суд.
На основу досадашње (оскудне) праксе, може ce очекивати да ће тужиоци најчешће бити акционари, затим надзорни одбор и евентуално управни одбор, и то
против одлука скуппггине, ређе и управног одбора. Скушптина ће ce најређе појавиги као тужилац, јер увек има могућност опозива управног и надзорног одбора, a
посредно п дпректора.

Предмет спора
Тужбом ce тражи поншптај незаконитс одлуке, при чему Закон не прецизира
ни један од тих појмова - које одлуке ce могу оспоравати, које су одлуке незаконите, шта значи и какве су последкце поништаја.
1. Одлука
Под одлуком чијн ce понишгај може тражити треба подразумевати сваки
правни акт (без обзира на назив) било ког органа предузећа (дакле и директора)
који није оппгги акт. Према члану 94. Закона оппгга акти предузећа су статут, правилник и одлука којом ce на општи начин уређују одређена питања, a појединачни
акти које доносе органи и овлашћени појединци y предузећу морају бити y складу
са општим актом предузећа. Ти "појединачни акти које доносе органи" су акти који могу бити предмет захтева за поншптај (не и они која доносе овлашћени појединци). Ти "појединачни акти" y смислу члана 94. Захона су сви они који нису оппгш, дакле и они који ce односе на друштво као целину, и они који ce односе на поједине акционаре шш одредиву групу акцжонара. Појединачни акт, y том смислу,
јесте и одлука о повећању капитала и одлука да ce откупе акције конкретног акционара y смислу члана 251. ст. 5. Закона, и одлука о искључењу члана друштва y
смислу члама 92. ст. 4. Закона. Када ce појединачни акт - одагука односи на тачно
одређено лице или круг лица, јасно je да ће то лнце шш та лица имати право да
оспоравају ту одлуку; али то право припада и субјектима из члана 79. Закона, јер je
могуће да ce таквом појединачном одлуком оштећује друпггво као целина (нпр. већинском акционару ce признају посебна права - он неће оспоравати такву одлуку,
али мањински акционари, са бар 10% капитала, то могу да учине, и ако ce одлука
не односи непосредно на њих).
Разликовање оппггих аката предузећа (који ce тужбом не могу побијати) од
одлука органа предузећа (које су предмет побијања) није увек једноставно. У делу
теорије, y опште акте предузећа сврстава ce и акт о оснивању (одлука или уговор)
и ако то није акт предузећа већ његових оснивача (посебан je проблем однос оп-

штих аката предузећа са оснивачким актом, о чему Закон, на жалост, не говори).
У опште акте сврставају ce y делу теорије и одлуке о статусним променама (уговори о спајању), a по пракси уставних судова и одлуке о издавању деонида представљају ошпте акте, па ce, примера ради, и за такве одлуке захтева да ступају на снагу
тек y року од 8 дана од дана објављивања (као и одлуке о организовању друпггвеног предузећа као друштва капитала - дакле о променж облика предузећа, члан
436. Закона). По мшпљењу аутора, набројаме "спорне" одлуке (о статусним променама, о промени облнка предузећа, о издавању акција) представљају тшшчне
примере одлука из члана 79. Закона, дакле, одлука које могу бити предмет тужбе
за поншптај. Реч je иначе, о одлукама скушптине предузећа, што je такође аргумент за закључак да су и одлуке тог органа предмет тужбе из члана 79. ЗОП-а, и
ако из те одредбе то непосредно не произплази.
У погледу односа са опиггим актима, потребно je скренути пажњу на две сшуације, y пракси већ уочене. Једно je доношење ошптег акта (од стране скупштше
или управног одбора), укључујући његове измене и допуне. Отттпти акт не може
бити предмет тужбе за понжптај, алж о доношењу нлп изсменама таквог акта надлежни орган доноси одлуку, као и о сваком другом питању, и та одлука може бити
предмет побијања (нпр. непостојања кворума за одлучивање, већине за доношење
одлуке), чиме ce посредно побија и општи акт или његове измене, без обзира на
његову садржину.
Друго шзтање je овлашћење (односно дужност) дирекгора да обустави од извршења општи акт, под условима из члана 78. Закона, y ком случају ce ошпти акт
не примењује до доношења одлуке органа предузећа односно до доношења одлуке
надлежног органа (Уставног суда) - став 3. члан 78. Закона. Ta законска одредба
директору - менаџеру даје велика (чак и превелика) овлашћења y односу на власнике предузећа, јер ce заснива на арбитрерној одлуци директора, који може да
"сматра" да je незаконит и очигледно законхгг опигги акт, чиме може паралисати
рад предузећа све до одлуке надлежног уставног суда, дакле на веома дуг период.
Могућност да директор због тога буде разрешен лостоји, али je могуће (случај из
праксе) да je за разрешење директора потребно управо изменитп оппггп акт, a дпректор тај општи акт, на основу законског овлашћења, обуставља од извршења.
Знатно je чешће, међугим, да дирекгорп, с позивом на члан 78. ЗО П-а обустављају од извршења појединачне акте - одлуке, па чак и одлуке надлежних органа о разрешењу директора, што je наравно, апсурдно.
Посебан проблем настаје онда, кад директор предузећа, одговорно и y намери
очувања законшххти, поступи y свему по члану 78. Закона, алп други органи
(скушптхша, управнн одбор) ипак донсе одлуке, засноване управо на оним одредбама општег акта које ce не могу прнмењнвати до одлуке уставног суда. Те одлуке
бп ce морале сматратн незакошггпм, али ce оне ипак доносе, пропзводе дејство,
чак и након подношења тужбе из члана 79. Закона (члан 80. ст. 1. Закона), a могуће je да нико од субјеката из члана 79. тужбу не поднесе. Ако je директору дато
право да обустави од извршења општи акт, на основу кога ce затим ипак доносе

бројне одлуке, то њешво право нема значаја, уколико ce директору не призна и
право да тужбом тражи поништај тих одлука. Зато, и ако ce дирекгор не наводи
као могући тужилац y члану 79. Закона, y случају када je реч о одлуци заснованој
на одредби општег акта који je претходно обустављен од извршења, y пракси право на тужбу за понпштај такве одлуке треба признати и дпректору.

2. Незаконитост
Када je једна одлука органа предузећа незаконита, Закон не наводи ни општом формулом, a ни прпмера ради. У поједнним одредбама закон помиње ништавост избора чланова органа, нипггавост одредби општих аката, шшггавост акција, потврда о упису акција, изјаве о упису акција, уписа y судски регистар. Ништавост одлука помиње ce тек спорадично (члан 73. ст. 6. - поништај штетне одлуке;
члан 295. ст. 2. - шшггавост одлуке скупштине код повећања основног кашггала;
члан 300. -нипггавост одлука о повећању основног капитала, али само због непријављивања за yimc y судски регистар; члан 330. - понппггај одлуке о престанку
акционарског друштва по скраћеном поступку). Ништаве одлуке би морале бити
и оне које y једночланом АД нису уписане y књигу одлука ("не производе правно
дејство " - члан 248.), као и оне које нису унете y скуппггински записник (члан 255.
ст. 2. Закона "свака одлука скупштине уноси ce y заппсник"), али н y записник са
седнпца управног одбора и надзорног одбора, о којима закон не говори.
Круг незаконитпх одлука je, међутим, неупоредиво шири: већ по члану 94. ст.
4. Закона, свака одлука која није y складу са оппгшм актима je незаконита. Законске одредбе о акционарским друштвима су, начелно, императивне, и одлука која
није y складу са таквом законском одредбом je незаконита, једнако као и она која
даје више права или намеће више обавеза од оног што закон допуигга. Одлуке које су y свему y складу са материјално-правним одредбама закона биће незаконпте,
ако није поштована били законом било статутом утврђена процедура за доношење такве одлуке (сазивање седнице, дневни ред, кворум итд.).
И з одредбе члана 73. ст. 6. Закона произишло би да ce може поншитити и одлука која није незаконита y изложеном смислу, али je штетна за предузеће (услов
je да je штета и настала). Ова одредба даје основа и за пшре тумачење: незаконита
je и она одлука која je противна интересу предузећа, па и кад шггета још увек није
настала.
Као што не одређује које су одлуке незаконите, закон не даје никакве оквире
y којима би ce судска пракса кретала при закључнвању да ли je нека одлука ништава, или ипак није, и ако има неких недостатака. Када je као члан органа за неку
одлуку гласало и лице које на то није имало право, алп би одлука била донета и без
његовог гласа, било би више аргумената за закључак да та одлука није ншптава.
Међутим, шта ако je управо то лице предложило доношење такве одлуке која дакле без његовог (незаконитог) учешћа не би ни била донета? У домаћој теорији
указује ce да je тенденција европског права избегавање санкције ништавости y корист права на накнаду пггете. Чини ce да y нашим условима то не треба прихвати-

ти. Право на накнаду пггете y овој области je тешко осгвариво, нарочито y погледу доказпвања штете. Повреда права на управљање y предузећу не мора уоппгге
бити праћена штетом, али мора бити праћена судском запгштом права. Инсистирање судова на стриктној прнмени закона и општих аката кроз поннштај незаконтих одаука било бн y дубљем интересу и предузећа и акционара, уз значајну едукативну функдију - шта ce може, a шта ce не може радити, јер привредна друпггва
нису приватна ствар њихових власннка, па ни када ce цело предузеће састоји од само једног лмца.

3. Понипггај
Код неважећих правних послова, разликују ce нпштави (апсолутно нжптави)
и рушљиви (релативно ништави), евентуално и непостојећи правни послови - уговори. Код првих ce нитттгавост пресудом само утврђује по тужби било ког заинтересованог лпца, без ограннчења роком. Другп ce констшутпвном - преображајном пресудом дошпптавају, по тужби ошгећеног лпца, y одређеном року. Последице пресуда y оба случаја су нсте, јер поншптење делује ретроактивно.
Закон говори о понипггају, a не утврђењу ништавости, прп чему, како je наведено није реч о тужбн непосредно оштећених лица, a тужба није везана за рок, док
ce y теорпји узима да je реч о апсолутно ништавим одлукама.
Правнлно je y упоредном праву, најпре, да ce мање или више прецизно наводе
п разликују шпптаве п рушљпве (побојне) одлуке, a да су тужбе. готово без изузетка, везане за рок (дужи код нишгавих, краћи код рушљивих одлука).
За наше право, треба поћи од тога да Закон очигледно нема изграђен систем y
погледу неважећих одлука. Спорадиччо помињање одлука за које закон мање или
ввше изричито каже да су ншптаве илп без правног дејства, не значи обавезу тужилаца из члана 79. Закона, или другвх тужилаца (индивидуална тужба) да за њих
траже "утврђење нипггавостн". И за те одлуке ce може дражвти понпштај. Тужби
за понипггај незаконите одлуке треба дакле прнћи као проширењу оппггих права
на правну заштиту, a не као ограничењу тих права. Између тужбе којом ce тражн
понипггај и тужбе којом ce тражн утврђење ниптгавости нема никакве суштинске
разлике (чак ни y правима која ту разлику ипак праве). Само због тога што je тражено утврђење ништавости, a не понппггај одлуке, тужба није неуредна, да би ce
тужиоцу налагало њено уређење, a одбијање тужбеног захтева, не зато што je одлука законита, већ зато што je уместо понинггења тражено утврђење ншпгавости,
било би очигледно апсурдно. Пракса je нначе већ показала да може постојати јасан правни интерес тужпоца за утврђење незаконптостн избора д састава органа
предузећа, и пре доношења одлука од стране таквог органа.
Наш Закон (и то тек y коначном тексту) не предвнђа рок y коме ce тужба може поднетн, попут већине страних права. Прпродно je и редовно да тужилац, y
свом пнтересу, тужбу поднесе одмах по доношењу одпуке или по сазнању за њено
доношење. Закон, међутим, оставља п другу, непожељну могућност: да ce тужба
поднесе било када, чак и кад je тужилац био y могућностп да тужбу поднесе одмах.

У међувремену, доношене су и бројне друге одлуке, засноване на ранијој, трећа лица су стицала нека права и обавезе на основу тих одлука, измењени су односи и организација предузећа. Све су то разлози (правне сигурности) из којих ce ове тужбе
по правилу везују за рок. И тада, међутим, остаје питање последица пошштгаја одлуке, уз крајње супростављена решења: од оног да на основу понипггене одлуке
стечена права трећих савесннх лица остају неокрњена (али ce y судском регистру
бришу и сви каснијн уписи извршени на основу понииггене одлуке, a не само упис
одлуке), до оног да шшзтава одлука нема никаквих правних последица, и да онај ко
je на основу такве одлуке нешто примио, мора то вратити друпггву. Реч je о изузетно сложеннм пптањпма, за која тек треба тражити решења.

4. Тужбени захтев
Основни тужбени захгев, према члану 80. Закона, јесте понипггај одлуке за
коју ce тврдп да je незаконпта, о чему je већ било речп. Требало би узети да je тужилац дужан да y тужби шш током спора тачно определи разлоге ншптавости, односно да je обавеза суда да утврди да ли je одлука незаконита из тог (тих) разлога,
a не да поншптава и одлуку за коју нађе да je незаконита, али из неког другог разлога. Пресуда којом ce тужбени захтев усваја пма правно дејство према свим акционарима и органима друштва; пресуда којом ce тужбени захтев одбија нема такво
дејство, и други тужиоци могу тражити понинггај исте одлуке.
Тужбом ce може рражити да суд "обавеже доносиоца на измене одредаба статута, односно других ошптих аката на основу којнх je донесена незаконита одлука". Реч je о (на жалост) усамљеном случају да Закон даје суду овлашћење да пређе границе одлучивања y класичној парници, пгго закони других земаља чине и
чешће и y већој мери.
Тужбени захтев y овом делу заснован je, очигледно, на тврдњи тужиоца да je
узрок незакошггости одлуке (осим што може бити y њој самој) одредба општег
акга на којој je одлука заснована, да je та одредба незаконита. Законвтост општих
аката y односу на законе и друге прописе оцењују уставни судови, али je овде закон
дао право парничном суду да, најпре, сам утврдн да je конкретна одредба ошптег
акта незаконита, a затим да обавеже на њену измену. Право на измену садржи и
право на просго брисање, уклањање одредбе из општег акта. Примена y пракси
овог овлашћења суда некада може бити врло једноставна (нпр. y случају из члана
74. ст. 1. Закона изричито каже да je шшггава одредба статута која ограничава
право на тужбу за накнаду пггете; већ y погледу права на тужбу за поништај одлуке, такве законске одредбе нема). У низу других случајева, интервенција суда y
одредбу општег акта, која je y вези са једним бројем других одредаба тог акта, може довести до неприменљивости оптптег акта на сасвим друге односе.
Тужбени захтев, односно пресуда, којим ce само налаже измена, без прецизирања y ком правцу, не би били довољно одређени; претерано детаљно одређење
може бити неспроводиво. Управо питање извршења овакве пресуде намеће нове

проблеме, јер je очигледно реч о радњи коју може извршити само дужник (члан
225. ЗИ П ), y којој ce принудно извршење ограничава на новчане казне.
И з овлашћења парничног суда да оцењује законитост одредби општег акта
(не и акта y целини) произилази и овлашћење да ce y парницн где ce тужбом не
тражи измена оппггег акта одбије примена одредбе за коју парнжчни суд сматра да
je незаконита (одлучивање о претходном питању, члан 12. 31111).
Изричито прописана могућност одређивања привремене мере обуставе извршења спорне одлуке (по тужби за поништај, али и за утврђење нигптавости) налаже измену досадашњих ставова судова по којима код таквих тужби одређивању
привре.менпх мера нема места, јер не постоји потраживање које ce обезбеђује.

Закључак
Због сложености саме проблематике ншптавостн одлука, специфичности организације и односа y сваком предузећу, као и непрецизннх законскнх решења, реално je очекивати, на жалост, да ce y дужем периоду y судској пракси спорови из
ове области решавају од случаја до случаја. Овај рад je покушај да ce управо са
гледишта праксе укаже на могући ток ових спорова и правац y коме ће ce судска
пракса кретати. Због ограниченог обима рада, нека спорна шггања су само поменута, за мањи број су дати предлози решења. Бројна питања y овом тревутку не
могу бити ни сагледана. Н ека најсложенија и најважнија (однос са уписима y судски регастар; незаконвггост одлука y поступку својинске трансформације; надлежност судова и Дирекције за процену вредности капитала), захтевају посебан реферат.

Мр Јелена Перовић,
асистент Е кономског факултета

Универзитета y Београду

Конституисање арбитражног већа
Циљ арбитражног поступка остварује ce доношењем меригорне одпуке од
стране арбвтражног већа. З а разлику од државног суда, арбжгражно веће не представља сталну и непроменљиву установу, већ га je потребно конституисати за сваки појединп случај именовањем арбшра или арбитара који ће бити овлашћени да
донесу одлуку о предмету спора. У том смислу, конституисање арбитражног већа
представља једно од дејстава утовора о арбитражи. Истовремено, то je и прва фаза
арбвтражног поступка која означава увод y спор.
Везано за конституисање арбшражног већа, поставља ce неколико значајних
питања: од колико чланова треба да буде састављено арбитражно веће (број арбитара); како ће бити изабрани чланови тог већа (избор арбитара); какве квалитете
треба да поседује арбитар, као и прихватање мисије од стране арбитара.

а) Број арбитара
Прво пиггање које ce поставља y оквиру процедуре избора арбитара јесте питање опредељења за арбитра-појединца шш за одређени број арбитара. У правној
доктрини и арбитражној пракси испољени су бројни аргументи како y корист арбитра-појединца тако и y корист арбитражног већа.
Као основна предност везана за арбитра-појединца истиче ce да странке имају
могућност да спор реше брже и уз мање трошкова.1)
1.

R. David, L'arbitrage daas le commerce international, Economica, Paris, 1982, стр. 309 и 310.

Насупрот томе, y прилог арбитражног већа наводи ce да y случају врло важспорова арбитар-појединац ризикује да услед тежине предмета сноси велику
одговорност. Он ће ce осећати угодније уколико чини део једног колегијалног тела y коме може слободно дискутовати о случају када ce арбитражна одлука доноси
после већања чланова арбитражног трибунала. Надаље, арбитражно веће je подобније да гарантује подједнако разумевање ставова страна. Коначно, основни
разлог опредељења за принцип колегијалности y материји арбитраже, огледа ce y
једноставности поступка формирања арбитражног већа. Најчешћи начин јесте да
свака странка бира једног арбитра, a тако изабрани арбитри председавајућег.
У настојању да ce постигае једногласност, тако формирано арбитражно веће
тежиће постизању нагодбе (споразума, поравнања), док ce арбитар-појединац осећа обавезним да следи стриктна правила.
Најзад, природно je да ће странке y страној земљи имати више поверења y колегпјалнн форум него y арбитра-поједпнца2)34
У упоредном арбитражном праву y погледу броја арбитара преовлађује решење да су странке слободне да споразумно одреде тај број. У случају да ce не договоре спор ће ce по правилу, решавати пред арбитром-појединцем шш пред већем
састављеним од три арбитра.
Решења ce разликују према томе да ли je прва предвиђена могућност арбитар-појединац или веће. У случају већа, велики број националних закона захгева
непаран број арбитара због спречавања застоја прилпком доношења одлуке. Разумљиво je наиме, да би паран број арбитара могао осујетиги обављање мисије арбитраже ако ce гласови поделе тако да једнак број арбитара гласа за и против
предложене одлуке.
Илак, неки правни системи дозвољавају странкама да y веће бирају било који
број арбитара, мада ce y пракси најчешће бира непаран број. Тако, француски
Н ЗГ П (чл. 1493) предвиђа „арбитра или арбптре”, што значн да странке могу изабрати арбитра-појединца или више арбитара. Непаран број арбитара који je предвиђен чл. 1453. и 1454. a који ce односн на унутрашњу арбптражу не примењује ce y
материји међународне арбитражеР^ Слично либерално решење познају п права
Швајцарске, Аустрије, Грчке и Индгје.4^ У истом духу je и Модел-закон који
странкама не поставља шжаква огранпчења y погледу броја арбитара (чл. 10. ст.
н е х

1).
Правило о парном броју арбитара традиционално je везано за енглеско право
y коме je могуће учешће трећег „надарбитра” (umpire) којн je позван да учествује y
поступку као арбитар-поједннац y случају несагласности двојице арбитара y погледу одлуке y спору.5) У енглеском праву ако су странке предвпделе два арбптра
2.
3.
4.

Више, ibidem, стр. 311.
У том смислу, Ph. Fouchard, Е. Gaillard, B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial interna
tional, Litec, Paris, 1996, стр. 476.
Компаративноправну анализу ових решеља видети y, М. Велимировић, Избор арбитара и
формирање арбитражног већа код међународних трговинских арбитража, Нови Сад, 1992.

сматра ce да арбнтражни уговор укључује одредбу да ће арбитри именовати umpire
непосредно после свог именовања567), односно да га могу пменовати y свако време.7) Пажњу завређује н специфично решење овог права према коме, ако једна
странка не именује свог арбитра y року од седам дана, од дана именовања арбитра
од стране савесне странке, странка која je именовала свог арбитра може га именовати као арбитра-појединца чија ће одлука обавезивати обе странке, као да je од
обе п пменован.8^
Захтев за непарним бројем арбитара који доминира y упоредном арбитражном праву служи остварењу ефикасности арбитражног поступка, што и јеете један
од основннх разлога опредељења странака за арбитражу. Такав захтев међутим,
представља и значајно ограничење аутономији воље странака на којој почива читава институција арбшраже. Наиме, странке из одређених разлога некада желе да
спор реши веће састав.л>ено од парног броја арбитара и тада приликом именовања
бирају два ијш четири арбитра y које имају поверења.9-*У том смислу, остаје отворено питање треба лн упркос потенцијалној опасности пружити одлучан отпор овлашћењу да ce странке ипак споразумеју о парном броју арбитара, прихватајући
све ризике којн би отуда могли настати.
Правилнпк СТА, питање броја арбитара (један или три) везује за вредност
спора (чл. 26). С друге стране, Правплнпк арбитраже М ТК предвиђа да ће ако
стране нису одредиле број арбитара, арбшражни суд именовати једног арбитра
осим ако му не изгледа да спор оправдава именовање три арбитра (чл. 8. ст. 1. и 2).
Тако, y спору између једног југословенског и једног франпуског предузећа, Арбитражни суд М ТК одредио je да спор реши арбитар-појединац; југословенска страна захтевала je од швајцарског суда (место арбитраже je бш о y Швајцарској) да
поншпги одлуку о арбитру-појединцу и усвоји њен захтев да спор реши веће од
три арбшра. Иако ce Арбитражни суд М ТК томе противио, швајцарски суд je
усвојио захтев југословенске стране и одлучио да арбитражни трибунал треба да
буде састављен од три арбитра, што je обавезало Арбитражни суд М ТК да тако
постутш.10)

5.

О избору арбитара y енглеском праву, Sir L. Macassey, y Arbitrage international commercial,
Union international des avocats, DaUoz et Sirey, Paris; M. Велимировић, нав. дело, стр. 45<196
6.
Sect. 8(1) AA 1950.
7.
Sect. 6(l)(a) AA 1979.
8.
Sect. 7(b) AA 1950.
9.
Код већа које je састављено од већег броја арбитара, правило je да странке бирају једнак
број арбитара, a изабрани арбитри председавајућег. У случају парног броја арбитара,
странке самостално бирају једнак број арбитара или заједнички све арбитре. Више, М.
Велимировић, ibidem, стр. 106.
10. Нав. према, Д. Митровић, Државни судови и међународне трговинсв.е арбитраже, Правни
живот, бр. 9-10, Београд, 1994, стр. 1342.

б) Поступак именовања
Именовање арбитара, као и одређење њиховог броја, домен je y коме влада
широка аутономија воље странака. Странке, по правилу, могу самостално да одлуче какав ће поступак применити приликом именовања арбитра ијш арбитара.
Уколико пропусте то да учине, на располагању им стоје пргошчно еластична решења предвиђена законом односно правилником конкретне арбитраже. Аутономија воље изражене y арбитражном уговору представља фундаментални принцип
међународног арбшражног права на коме ce темељи читава институција арбитраже. Тај принцип усвојен je y међународним конвенцијама као и од стране великог
броја правних система.
Слобода странака y избору арбитара први пут je прокламована Женевским
протоколом према коме „арбитражни поступак, укључујући и образовање арбитражног суда, одређује ce вољом странака” (чл. 2). С друге стране. Женевска конвенција из 1927. предвиђа да je за признање или извршење арбитражне одлуке обавезно „да je одлуку изрекао арбитражни суд предвиђен компромисом или компромисорном клаузулом или установљен сагпасно споразуму странака...” (чл. 1/ц).
Истом идејом инспирисан je и чл. В/д Њујоршке конвенције према коме ће
признање и извршење одлука бити одбијени ако „оснивање арбитражног суда...
није било y складу са уговором странака или ако не постоји уговор, да није био y
складу са законом земље y којој je обавл>ена арбвтража”. Како ce може приметити, y погледу правила конституисања правила арбитражног суда, ова Конвенција
проглашава примарно меродавном вољу странака, док закон земље y којој je арбитража обавхвена има значај тек субсидијарног правног извора.
У упоредном праву слобода странака y погледу избора арбитара дошла je до
пзражаја y Модел-закону (чл. 10. ст. 1. п чл. 11. ст. 2),11) као п швајцарском ЗМ ПП,
према коме ce арбитри именују, опозивају или замењују сагаасно споразуму странака (чл. 179).
Француски Н ЗГ П изричито афирмише начело према коме ce само путем арбитражног ушвора одређују арбитри или ce предвиђају начини њиховог одређивања (чл. 1493). Аналогае диспозпције садржане су и y законима Белгије,1112'*Холандпје,1',') Италнје.14)
И y југословенском Закону о парнпчном поступку, слобода странака y погледу избора арбитара нашла je место одређењем да, уколико уговором странака није
одређен број судија избраног суда, свака странка поставља по једног судију, a онн
бирају председника (чл. 472. ст. 2).
11.
12.
13.
14.

И на основу Модел-закона, y свим земљама чији су закони о арбитражи засновани на овом
моделу.
Судски законик, чл. 1682.
Законик о грађанском поступку, чл. 1026.
Законик о грађанском поступку, чл. 809.

Ограничење аутономији странака постављено je императивним захтевом за
ненарним бројем судија избраног суда (чл. 472. ст. 1) и утврђењем да судије од позива могу бити бирани само за председннка избраног суда (чл. 472. ст. З).1516)
У суиггинп ових решења лежи идеја да ако ce y међународној трговинској арбитражи жели сачуватп минимум личног односа поверења измсђу странака и арбнтара, именовање арбитара треба y првом реду да буде ствар странака. Н а њима
je да изаберу арбвтре или, ако нм више одговара, да своја овлашћења делегирају;
само озбиљне злоупотребе шш немогућност споразума између странака биће санкцнонпсани интервенцијом суда.
Уговорне стране, по правилу, не одређују арбитре приликом закључења компромисорне клаузуле, што je и природно буцући да ce y том тренутку не зна да ли
ће између њих до спора доћи. Оне ce најчешће ограничавају на предвиђање модалитета избора арбитара. Сами арбитри именују ce касније, по настанку спора и
обраћању странака арбитражи, и то на основу механизама уобичајених y арбитражној пракеи и предвпђених правилницима институционалних арбитража. Другим речима, y сл}гчају обраћања институпдоналној арбитражи, правилници тих арбшража односно надионални закони, садрже правмла на основу којих ће ce конституисати арбитражни трибунал.

ц) Личност арбитра
Дуго времена личност арбитра била je довољна гаравдија правилног пресуђења спора y оквиру арбитраже као трибунала који досуђује „свакоме своје” . Стари
Грци и Римљани гледали су на арбитре са особитим уважавањем. У старој Грчкој
арбитар ce назива истор (онај који зна).16)
Личност арбитра и данас има значајну улогу y решавању спора пугем арбитраже. Арбитар je на известан начин цешрална фигура арбитражног поступка,
због чега извесни аутори истпчу да je избор арбитра „најосетљивије питање”.17)
Одговор на пигање ко може бити изабран за арбш ра везак je за одређене захтеве y односу на потенцијалног арбитра, који могу бити поставл>ени од стране нациожалних закона или правшшика институционалних арбшража. Закони могу
формулисати услове или утврдити одређене забране, имајућн y виду факторе као
што су нацмоналност, способност, независност и непристрасност, као и неутралност арбитра.
Поједини национални закони предвиђају правила према којима сви или неки
од арбитара односно председавајући морају бити одређеног држављанства или нацгоналности. У Италији су тако до 1983. арбитри y ритуалној арбитражи могли
бити само Италијани,18) арестриктивне одредбе y односу на странце садрже и права Колумбије,19) Бразила"0'1и Румуније.21) Поред тога, одређени правнп системи
15.
16.
17.

У Правилнику СГА ово питање регулисано je одредбама чл. 26-30.
О истор-у ce говори y Илијади.
Тако, А. Голдштајн, Међународна трговачка арбитража, Загреб, 1976, стр. 37.

од арбитара захтевају одређену религиозну припадност, као што je случај y Саудпјској Арабији цце je лнцима која нису муслимани забрањено да буду арбитри.22)
Поред ових изузетака, велика већина националних закона омогућава особама
било ког држављанства да буду бирани и поступају као арбитри.
Таквом опредељењу умногоме je допринела Европска конвенција према којој
„у арбитражама на које ce односи ова Конвенција, страни држављани могу бити
одређени за арбитре” (чл. Ш). Модел-закон учинио je и корак даље, изричито
предввђајући да ce никоме не може онемогућити да због свог држављанства буде
арбитар осим ако су ce стравхе друкчије споразумеле (чл. 11). На тај начин, уклоњена je свака дискриминација везана за надионалност арбитара, a резерва y погледу друкчијег споразума странака, установљена je како би ce странкама омогућлло
да изаберу арбитра треће националности као гаранцију његове неутралности.
Југословенско право не познаје никакво ограничење y погледу националности
и вере арбитара, па арбитри Спољнотрговинске арбшраже могу бити југословенскж и страни држављани, пгго je изричнто предвиђено њешш Правилником (чл.
5),18192023)
Арбитар ce уговором обавезује на извршење своје мисије y оквиру које самостално вриш правне послове и предузнма правне радње, па с обзиром на то, он мора поседовати потпуну пословну способност.
У упоредном праву формулације y погледу квалификација арбитара најчешће
ce односе управо на пословну способност односно старост арбптара.
Правни системи ово питање утврђују било пугем генералне формулацпје „арбитар може бити свако пословно способно лице” (Румунија, Португал), било да
овој формуладији додају и захтев за пунолетством арбитра (Чешка), било навођењем категорија лица која не могу бити арбшри (Мађарска. Италија, Египат). Југословенскп прописи не наводе изричито овај захтев.
Уз пословну способност, одређена права захтевају и неке друте квшшфикације. Поједини законп предвиђају да арбнтар мора бити правнпк.24-1док неки садрже захтев да арбитри за спорове пз одређених техничклх пнтања буду стручњаци
18.

Видети, G. Recchia, La nouvdle loi italienne sur l'arbitrage, Rev. arb., 1984.65, стр. 69: Г.
Кнежевић, Италијанско арбнтражно право, y књизи Међународна трговинска арбитража,
Београд, 1996, стр. 49; М. Braschi и други аутори, y Arbitrage international commercial. Inter
national Commercial Arbitration, Union inemationale des Avocats, Dalloz et Sirey, Paris.
19. Више o o b o m питању y Колумбији, F. Mantüla Serrano, La nouveHe législation colombienne sur
l'arbitrage, Rev. arb., 1992.41.
20. У Бразилу арбитража je регулисана Грађаеским закоником од 1916. и Закоником о
грађанском поступку од 1973. године. Чланом 1079. Законика о грађанском поступк>',
искључена je могућност да странци буду арбитри.
21. Закон о измени Књиге IV Законика о грађанском поступку Румуније од 23. јула 1993, чл.
344.
22. Декрет од 27. маја 1985. чл. 3, Рев. арб., 1986.642.
23. Једина граница постављена овим Правилником огледа ce y одређењу да уколико су
странке изабрале за своје арбитре два страна држављанина, председник арбитражног већа
мора бити југословенски држављанин са листе арбитара (чл. 5. ст. 4).

из тих областн (нпр. за спорове y грађевинарству два од три арбитра морају бити
пнжењерн).2425267'1Извесне институционалне арбитраже предвиђају да арбитри морају
бптп пословнп људи (commercial man)."6i
Арбнтражнжм уговором странке могу предвидети да арбитри буду чланови
одређене асоцијације ш т да морају поседовати знање y међународној трговши и
бити људи од велнког трговачког искуства. Према тумачењу енглескнх судова,
такве одредбе арбптражног уговора упућују на намеру странака да њихов спор буде решен на основама трговачког расуђпвања, без тесне везе са правнпм формалностима, али то не значп да су арбитри овлашћени да одлуку доносе по правичностп.27)2930
Надионални закони и правилници, по правилу, не постављају захтев да арбитар мора бити одређеног пола. Ипак, y одређеним земљама y којима je арбитража
строго подвргнута државном правосуђу. женама може бити забрањено да буду арбитри због тога што y тим правнин системима жене не могу бити судије или пак
пгго не поседују потпуну пословну способност. Таква забрана постојала je y Холандији до 1954,'^ y Грчкој до 1971,^ п y неким швајцарским кантонима до доношења Конкордата 19693°-)Данас ова забрана постоји једино y Индонезији чији Законик о грађанском поступку (чл. 617) не признаје женама право да буду биране за
арбитре, мада су по статусу правно изједначене са мушкарцима.
Везано за способност арбитра, пажњу привлачи и решење француског Н ЗГП ,
које изричито предвиђа да мисија арбитра може бити поверена само физичком лицу (чл. 1451. ст. 1). Ratio legis овог правила огледа ce y спречавању могућности доношења одлуке од стране одређсног форума као институције, при чему ce та одлука презентира као заједничко дело инстшуције. У том смисл)', Законик предвиђа
да ако арбитражна клаузула одреди неко правно лице, оно располаже само овлашћењем да организује арбитражу (чл. 1451. ст. 2). Н а тај начин обезбеђује ce, да
ce тачно зна ko je одлуку донео и ко за њу сноси одговорност. Ова одредба изазвала je доста дискусије y француској литератури и поводом ње изражени су контроверзни ставови.31’ Fouchard тако истиче да ce ова забрана не примењује када су y
питању интересн међ^чарсЈдне трговпне y смислу чл. 1492, те да она важи само y
домену унутрашње арбитраж е.^
24.
25.
26.
27.
28.
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31.

Аргентински Законик о грађанском и трговинском поступку. Више о овом питању y
аргентинском праву, М. Велимирхзвић, нав. дело, стр. 24-26.
Дански Закон о арбитражи, више, ibidem.
Више о томе, А. Голдштајн, С. Трива, Међународна трговачка арбитража, Загреб, 1987,
стр. 145 и 146.
Ibidem.
Изменом чл. 622. холандског Законика о грађанском поступку од 1838, која je извршена
1954, женама je y Холандији пружена могућност да буду арбитри.
О овом питању уГрчкој, више, G. J. Economopoulos, y Arbitrage international commercial, op.
cit.
P. Давид, op. dt., стр. 341.
Више, ibidem.

Коначно, y извесним земљама судијама или другим лицима која врше неку од
судских или управних функција забрањено je да буду бирани за арбитре (Аустрија,
Белгија), y Аргентини je ова забрана пропшрена и на судске чиновнике ,3233^ a y Турској на окружне тужиоце и државне тужиоце.3435'*Такво ограничење познаје и југословенско право према коме судије од позива могу бити бирани само за председника избраног суда (чл. 472. ст. 3).

д) Независност и непристрасност
Принцип независности и непрнстрасносги арбитара као један од основних
принцша који ce односе на личност арбитра, данас je универзално прихваћен y
упоредном праву. Независност и непристрасност као квалитете који ce захтевају
од арбитра није лако стриктно дефинисати. У суштини, независност ce односм на
одређену правну шш чињеничну ситуацију која ce може проценити објекгивно,
док ce непристрасност односи на стање духа, на један психолошки моменат, који je
субјективне природе.
Независност и непристрасност арбитара изрвчито je предвиђена Модел-законом (чл. 12/ 2), према коме ce изузеће арбитра може тражити само ако постоје
околности које дају повода за оправдану сумњу y његову непристрасност п независност или ако арбитар нема квалификације о којима су ce странке споразумеле.
Бројни национални законн такође садрже захтев за овпм квалптетима арбитара.Ј>5) Иста тевденција запажа ce п y правилнпцима шстшуцпоналнпх арбитража. Неки, као што je Правилник М ТК предвиђају само независност арбитара (чл.
7), док већина других предвиђа н независност и непрнстрасност (Правила UNCITRAL- а, чл. 9, Правпла LCIA, и др.).36^
У погледу захтева независности y пракси су пстакн}ти разлози због којих ce
неће сматрати „довољно” независшш арбитар који: упоредо са операцпјама арбптраже наставља личну мисију (однос) са једном од странака y арбитражп и којм je
од ње награђен за савет и техничку асистенцију; којп je y моменту закључења компромиса којим je одређен за арбитра још увек бно консултант награђен од стране
друштва зависног од групације којој je припадала једна од странака y арбитражн;
32.

Ph. Fouchard, Е. ОаШагД, B. Goldman, ор. cit., стр. 474. У истом смислу, М. de BoissésonJ_,e
droit français de l’arbitrage interne et international, GLN Joly, 1990, n° 631.
33. Судије, судски чиновнпци и особе које ce професионално баве правом не могу бити
арбитри y Аргентини, осим y споровима где je једна од странака држава или провинција
(чл. 765. Законика о грађанском и трговачком поступку). Више, М. Велимировић, нав.
дело, стр. 25.
34. Ibidem, стр. 86.
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На пример, арбитражни закони Бугарске (чл. 14), Мађарске (чл. 18), Румуније (чл. 3511),
Финске (чл. 9. и 10), Русије (чл. 12), Украјине (чл. 12), Чешке (чл. 10), итд.
Уколико арбитража спроводи поступак према Правилима LCIA, сваки арбитар мора бити
и остати независан и непристрасан и не сме деловати као адвокат било које странке, чл.
3(1), 3(7).

који je запослен код једне од странака првог дана после проглашења одлуке. У
свим овим случајевима, заједнички интереси између арбитра и странке били су довољни да изазову оправдану сумњу y његову независност. )
Захгев независности најчешће ће, дакле, бити доведен y питање y случају постојања заједничких пословнжх пнтереса између арбитра н странке. Тако, арбитар
може пре пли y току спора бнти y пословним односима са странком, a могуће je да
je и сам арбнтар пословни човек и да намерава да пре или касније са неком од
странака ступи y пословне односе.
Богата судска пракса y САД указује на сложеност овог гштања. Дуго времена
y овој области преовлађивалн су либерални ставови. Захтевало ce да ce околности
на које ce странка позива, односе на тачно одређене чињенице које су релевантне
и савршено доказане.
У једној одлуци Врховног суда САД из 1968. годнне, сусрећемо н овакав став.
Лице назначено као трећж арбитар пре четири или пет година примило je 12 хиљада долара од једне странке на име његовог ангажовања као инжењера-саветника,
о чему друга страна ннје била обавештена. Суд федералног днстрикта, a затим Федерални апеладиони суд, сматрали су да не треба поништити одлуку због односа
који je арбитар имао са странком, јер они нису бшш „довољно уски да би представљали сметњу” (disturbingly close). Врховни суд САД, понипггио je одлуку Федералног апелационог суда. Већина судија тога суда изјаснила ce да не може бити арбитар онај ko je био y пословном односу са странком из кога je остварио добит. Врховни суд je на тај начин применжо п на арбитражу правила која ce односе на судије
редовног суда3738-*
Арбитар ce неће сматрати независшм увек y случају када може остварити корист од субјекта који je странка y спору, као и када једна од странака стоји y уској
вези са предузећем y погледу кога постоји интерес арбитра.
Сумња y његову независност може ce јавити и због односа који постоји између
њега и лица која су блиска странци y спору. Швајцарски Федерални суд je y том
смислу одбио назначење једног кантоналног судије као арбитра због чињенице да
je супруга тог судије била сараднпца адвоката једне од странакаЗ9)
Коначно, y извесним случајевима истицане су везе које постоје између арбитра и арбитражног центра. У таквој ситуацији постојала je претпоставка да je сама
инстшуција y конфликту са једном странком. У једном предмету који ce нашао
пред француским судом, рце су арбшри изабрани од стране арбшражног центра
били председник и потпредседнжк тог центра, суд je захтев за изузеће упутио самом арбитражном центру.40) У погледу овог шггања, чнни ce оправданим став R.
Davida који као критеријум разграничења истиче два момента; осећај пријатељства и међусобне обавезе између странака и арбитра. Уколико je наиме, пословни
37.
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Више о томе, Ph. Fouchard, Е. Gaillard, B. Goldman, op. cit., стр. 583.
Више o томе, R. David, op. cit., стр. 357.
Одлука тога Суда од 26. октобра 1966.
Видети, Ph. Fouchard, Е. Gaillard, B. Goldman, op. cit., стр. 585.

однос између странке и арбитра такав да je повезан осећањем пријатељства или je
створио међусобне обавезе арбш ра и странке, онда такав однос представља разлог за изузеће арбптра 41ј
Непристрасност арбитара још je теже проценити. Овде je реч о његовом субјективном односу према једној странци, о његовој предрасуди коју треба утардити,
односно о једном питању психолошког карактера. У овој материји судови су одувек испољавали велики опрез. У пракси су ce искристалисале две серије околности које ce, по правилу, истичу када je y питању непристрасност арбшра.
Н а првом месту, та непристрасност оспорава ce са разлога претходног познавања посла од стране арбитра, y смислу давања савета једној од странака. У извесним случајевима, странка остварује одређене претходне контакте са „својим” арбитром ради добијања његове сагласности да прихвати мисију. У тим разговорима,
будући арбитар може странци дати и одређене савете y погледу спора и његовог
исхода. Поставља ce питање, да ли и то може бити разлог за његово изузеће.
У одговору на ово питање, чини ce, треба разликовати добронамерни и објективни савет од онога којим будући арбвтар заснива или остварује свој лични иншерес, нарочиго материјални, a све то ставља y контекст исхода арбнтражног спора.
Наиме, уколико будући арбитар, по свом најбољем знању и умењу посгупајући савесно и поиииено, даје савете странци y смислу прикупљања доказа за релевантно чињенично стање илж je информише о стању законских решења меродавног права односно о ставу правне теорије о покренутим правним питањима, (не
улазећи при томе y mala fidei обећања), онда такви савети не би били разлог за
изузеће y случају да то сазна друга страна.
Напротив, ако y свему томе арбжгар види свој лични интерес, тако да његов
савет упућен странци, служи остварењу тог интереса, ако, дакле, будући арбптар
наговара и наводи странку да покрене арбитражни спор који ће „сигурно” и по
„сваку цену” добити, онда такав савет може бити разлог за изузеће. Т акав арбитар
не пружа довољно гарантије да ће бити непристрасан судија.
Разуме ce, све ово још и више важи y случају када изабрани арбитар y току арбитражног постушса даје странци савете којима y крајњем нсходу остварује лични
интерес.4142)
Као што ce види, код питања савета кога један арбитар даје странцп y спору,
битао je разликовати допуиапене од недопуштених (неморалних) мотвва. Првн
не улазе y „забрањено поље” каузе, док други то чине и дисквалификују арбвтра
да води и пресуди спорну ствар.
Непристрасност арбнтра може ce оспоравати и због тога пгго je арбптар већ
познавао било спор y питању, било са њим повезан спор y претходном арбитраж41.
42.

R. David, ibidem.
У погледу овог питања, Правилник СТА изричито предвиђа да арбитри не могу дати, писмено или усмено, мишљење или савет, нити могу бити заступшгци y спору који ce води
пред Арбитражом (чл. 32. став 1).

ном поступку. У једном таквом случају, франдуски суд je стао на становиште да:
„За таквог арбитра познавање претходне процедуре није такве природе да доводи
y пнтање његову непристрасност, објективност нити способност да правилно пресуди спор, па лнчност арбитра не представља предмет никаквог озбиљног спорења”.43)
У другој серији околности, сумња y непристрасност арбнтра ствара ce на основу претходног става арбитра који je према гледиппу једне странке непријатељски
y односу на њу. Може ce радити о ставу који je арбитар заступао y некој генералној
дебати везаној за правни поредак уоппгге или за одређену професију, a који je супротан мнтересима те странке.
Један такав приговор везан за конфликт између даваоца и примаоца фравшизе био je одбачен од стране Апелационог суда Парнза, који je констатовао да ставовн арбнтра на које ce једна страна позивала не утичу на његову непристрасност
и не манпфестују нп претерану силовитост ни непријатељетво на основу којих би
ce могло претпоставпти да на странп арбптра постоји предрасуда против једне од
странака.44)
Непристрасност ce оправдано доводи y сумњу y случају постојања личне везе
арбитра са једном од странака y спору. Таква веза постојаће ако je арбитар y сродству са странком и то y сродству до одређеног степена праве шш побочне лнније.
Упоредна законодавства редовно предвиђају чињеницу сродства као разлог за
изузеће арбитра, одређујући са мање или више разлика степен сродства као лимит
до кога ce ово изузеће може тражвгги. Надионални закони, арбитражна пракса и
правна доктрина, чињеницу сродства сматрају апсолутном претаоставком (до степена фикције) која аутоматски и без резерве искључује арбитра из арбитражног
спора.45)
Н а питања која ce постављају y вези са независношћу и непристрасношћу арбитара, одговор, чини ce, мора дати сам арбитар. Он je најпозванији да оцени треба ли да прихвати поверену му мисију.46-*Отуда и оппгги закључак: све особине арбитра сажете су y једну - савесност и поштење. Б иш о je, код процене независности
и непристрасности арбитра, установити чињеницу савесности и поштења. Ту све
почиње, и све ce завршава.
У оквиру међународне арбитраже квалитети арбшра оличени y независности
м непристрасности попримају једно посебно обележје које ce изражава кроз захтев неутралности.
Према француској доктрини, неутралност ce огледа y одређсној дистанци коју
арбитар ч лнтг y односу на своју правну, политичку и религиозну културу,47'1издиза43.
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Видети, Ph. Fouchard, Е. Gaillard, B. Goldman, op. cit., стр. 586.
Одлука овог Суда од 5. јула 1990, Рев. арб., 1991.359.
Више о томе Ј. Перовић, Уговор о међународној трговинској арбитражи, Београд, 1998.
Овај став најбоље изражава француски НЗГП, према коме, арбитар који претпоставља да
y погледу њега постоји разлог за изузеће мора о томе обавестити странке (чл. 1452).
47. М. de Boisséson, op. cit., стр. 782.

ње из оквира сопствене традиције и интелектуалну отвореност за друкчије начине
размишљања. Другим речима то je одређено стање духа, a такође и услов који ce
може проценити путем појма припадности.
Неутралност арбитра по правилу ce доводи y везу са његовом националношћу; уколико je она разлкчнта од националности странака, може ce претаоставити да ће арбитар имати већу слободу одлучивања. Отуда, y међународној трговпнској арбитражи често ce поставља захтев да председник арбитражног већа или
арбитар-појединац не буду држављани земље чији je држављанин једна од странака.48)
Захгев неутралности иако често постављан, y арбитражној пракси трпи п значајне изузетке. Тако, Правилник Арбитраже М ТК не забрањује, ако странке томе
не приговоре, да арбптар-појединац или председник арбитражног већа буде изабран из земље чије држављанство има нека од странака y спору.49-*
У једном случају, првостепени суд Парнза стао je на становиште,д а обичај на
који ce позива, чак и поред тога игго je садржан y одређеним правилницима арбитраже, не налаже председнику првостепеног суда да обавезно одбије избор арбитра исге националности као једна од странака y спору; коначно, арбитар којж je судија, a не заступник једне стране неће представљати предмет сумње засноване само на чињеници његове националности...” 50) Тај суд ce, дакле, оценио овлашћеним да за председника одредп француског арбшра иако je једна страна y спору била из Француске a њен иротпвник, једно мексичко предузеће, захтевао одређење
неутралног арбитра.
Оваква одлука оштро je критикована y француској литератури уз констатацију да je „без сумње храбро” не водити рачуна о таквој чињеници, будући да ce y
материји међународне арбитраже улажу напори y правцу стварања услова и претпоставки независности и то на начжн на којн ce елпминише сваки моменат сумње y
ту независност.51)
Са настанком Европске заједннце поставило ce п специфично шггање геополитичке неутралности арбитара. Тако, y пресуди од 18. јануара 1991. франдуски
суд ce ннје изјаснио y погледу приговора којн je упутила мароканска странка на избор трећег арбитра грчке националностн. Избор je учињен од стране Арбптражног суда МТК, y спору y коме су туженици били један из Шпаннје, a други из Немачке. Странка из Марока (тужилац), истицала je да грчки арбитар прнпада истој
полигичкој, правној н економској групацији као његовп противници, позпвајућп
ce на „држављанство” Европске заједнице која ce асимилује y једну нацпоналност.
48.
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Тако, Правилник Арбитраже МТК, чл. 9. ст. 5; Правила LCIA, чл. 3(3); Конвенција о
решавању инвестиционих спорова између држава и грађана других држава од 13. I II 1965.
(Вашингтонска конвенција), чл. 38, итд.
Чл. 9. ст. 5.
Одлука тога Суда од 23. јуна 1987, Рев. арб., 1988.699.
Видети, Ph. Fouchard, Е. Gaillard, B. Goldman, op. cit., стр. 588.

Суд je оценно да не може одлучити ни уместо арбитра ни уместо арбитражног
центра?2)
С обзиром да ce ови квалитети арбитра не могу проценити објективно. ни
строго научно, јуриспруденција je као погодан критеријум прихватила „разумну
сумњу” коју једна страна може испољиги, пгаивајући ce на ситуацију или околностн које могу утицати на независност ијш непристрасност арбитра.
У пстом духу je и појам „оправдана сумња” садржан y Модел-закону (чл. 12/1).
Реч je, y суштшп. о тачки гледипгга „разЈТчног сведока” коју треба прихватити и
та релатпвност je наглашена бескрајном разноврсношћу ситуација и околности
сваког конкретног случаја.5^

е) Прихватање миснје од стране арбитра
Прпхватање мисије од стране арбитра представља последњу етапу конституисања арбптражног трибунала. Сагласност арбш ра je обавезна без обзира на форму y којој ce изражава.
Многн национални закони и правилнпци арбитража изричито предвиђају да je
конституисање арбитражног трибунала перфектно само ако арбитар прихвати
мисију која му je поверена5253545) и да прихватање обавезе арбптра мора бити учињено
ппсменпм п у ге м .^ Ппсмена форма исиуњена je разменом писама, састављањем
заппсника на почетку арбшражног поступка, сачињавањем „acte de mission” од
стране арбитра, потаиснвањем компромпса од стране арбитра, п сл.56^
Сагласност арбвтра може бити изражена и прећутно путем предузимања првих аката арбитражног поступка, као и на сваки другж начин којим арбитар изражава вољу да прихватн мисију коју су му странке повериле.
Прихватање мисије од стране арбитра производи вшпе значајних последица.
Н а првом меету, оно означава почетак мисије арбитра. Од тог момента, арбитри
су дужни да као приватне судије извршавају своје обавезе и да брижљиво и непристрасно воде арбитражни поступак. Надаље, од тог тренутка, по правилу, почвоње
тећи рок y коме арбитражни трибунал мора изврпшти своју мисију. Коначно,
прихватање мисије од стране арбитра производи последицу везану за интервенцију
редовшх судова; могућност за једну страну да захтева интервенцију редовног суда
настаје y случају немогућности конститужања арбитражног трибунала. Тако, према југословенском Закону о парничном поступку свака странка може захтевати да
52.
53.
54.
55.
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О овој одлуци више, ibidem, стр. 589.
Ibidem.
Тако, франдуски НЗГП, чл. 1452.
Тако, арбитражни закони Италије (чл. 813. ст. 1); Мађарске (чл. 17. ст. 2); Румуније (чл.
349). У југословенском праву, ова обавеза предвиђена je Правилником СГА, према коме,
лице које треба да буде арбитар, писмено изјављује да ли ce прихвата ове дужности (чл. 33.
ст. 1).
У том смислу, Ph. Fouchard, Е. Gaillard, B. Goldman, op. cit., стр. 550.

суд прогласи престанак важности уговора о арбжгражи, уколико лице које je y арбитражном уговору постављено за арбитра неће или не може да врпш ову дужност (чл. 476. ст. 3).
Правни однос између арбитара и странака уређен je уговором који ce између
њих закључује. Као и сваки другп уговор, и уговор странака са арбитрима рађа
права и обавезе за уговорне стране. Тако, арбитар ce обавезује да ce влада правично и непристрасно и да странке третира на једнак начин током читавог арбитражног поступка.
Арбитар наиме стоји y правном односу према обема странкама без обзира на
то што га je именовала само једна од њих. Због тога je он према обема странкама y
обавезп да преузету функцпју уредно обави. Ове дужностп арбитра пропстичу већ
из његове функције приватног судије али такође, оне за њега представљају и уговорне обавезе које je преузео прихватањем своје мисије. Бројни правилници арбитража'-'7^ нзрпчпто предвиђају ове обавезе п поред тога што ce такво понашање
арбитрима генерално налаже од стране међународних конвенцпја и националних
закона.
Надаље, арбитар je дужан да донесе одлуку y законском или утовореном
року.5758) Од трен}тк.а када je прпхватпо своју мисију, он je дужан пзвршптп je до
краја и од ње не може одустати без оправданог разлога. Ову обавезу предвпђају
многи национални заковзг9) п њен смисао огледа ce y спречавању одуговлачења
поступка и пре свега одлагања доношења арбитражне одлуке. Друтим речпма, арбитар који осети да je y мањини y односу на остале чланове већа, може покушати
да путем свог повлачења са функцнје спречи веће y изрпцању одлуке која je протпвна интересима странке која га je изабрала.60)
Коначно, арбитар je дужан да поштује тајност арбшражног посгупка. Поверљпви карактер арбитражног суђења представља фундаменгалш прпнцип међународне трговпнске арбнтраже п једну од основних предности y односу на суђење
пред редовним судом. У том смпслу, Правилннк А А А (чл. 35) предвпђа да нпједна
поверљива пнформацнја изнета y арбптражном поступку од стране странака не
може бити објавлзена од стране арбитара плп администратора. Члановп арбитражног трнбунала и адмишстратор дужни су да ч}вају y тајностп све податке везане за арбшражу пли арбитражну одлуку осим y случају друкчијег споразума
странака или супротне законске одредбе.
Закључењем уговора са странкама арбптар ствче и одређена права,61-1међу
којима су најзначајнија имовинска права y која спадају псплата хонорара п накнада
трошкова. Впспна хонорара као и начнн нпхове исплате, пропстпчу пз саме прак57.
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Видети чл. 15. Арбитражних правила UNCITRAL-a; чл. 16. Правилника Арбитражног
института Привредне коморе Стокхолма (Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm
Chamber of Commerce).
Видети на пример чл. 813. италијавског ЗГП који ову обавезу изричито предвиђа.
Тако, француски Н ЗГП (чл. 1462); италијански ЗГП (чл. 813); белгијски Судски законик
(чл. 1689); холандски ЗГП (чл. 1029. ст. 2).

ce (дравилника) Један од ретких националних закона који исцрпно регулпше ово
шггање je нталнјански Законик о грађанском поступку (чл. 814), према коме су арбптри овлашћенл на накнаду трошкова и награду за обашвенн посао осим ако су
ce унапред одрекли тог права y време ирихватања дужности или y накнадној писменој изјави. Странке су појединачно п солпдарно одговорне за плаћање, уз право
регреса. Ако арбигри сами одреде нзнос трошкова п награде, њихова одлука неће
бити обавезна за странке уколико je не прихвате. У том случају износ трошкова и
награде бнће одређен наредбом председника суда. Н а сличнпм принцшшма регулисано je ово пнтање н y Правилнпцпма међународннх трговинских арбитража.
Уговор странака са арбитрнма je двострани уговор будућн да ствара узајамне
обавезе као израз сагласностп воља. Надал>е, то je неименован утовор са трајним
извршењем обавеза и уговор који ce закључује intuitu personae. Његово извршење
y целини ce остварује y оквнру арбптражног поступка и он престаје, по правилу,
извршењем мисије од стране арбитра односно доношењем арбитражне одлуке.
Изузетно, он може бити продужен ако je арбитрима поверено тумачење или
нсправљање материјалних грешака одлуке.
С друге стране, он може престати и пре објављнвања одлуке било због одустајања странака од арбшраже, било због неког разлога везаног за лпчност арбитра (изузеће, губитак способности, оставка, и сл.).
Последњпх година јуриспруденција многих земаља изричито je прихватила
постојање овог уговора. У Енглеској судској пракси истакнуто je да ce прихвата-601
60.

До скоро je владало мишљеље да ce y том случају врши замена арбитра који ce повукао и
арбитражни трибунал y пуном саставу наставља арбитражни поступак и доноси
арбитражну одлуку. Међутим, y последње време појављују ce случајеви y којима „крњи”
арбитражни трибунал продужава арбптражни поступак и доноси арбитражну одлуку.
Таква решења сусрећу ce и y појединим правилницима арбитража. Тако, чл. 11.
Правилника А А А који je ступио на снагу 1991. предиђа: „Ако y једном суду од три лица
један од арбитара не учествује y арбитражи, остала два арбитра имају право према
љиховој искључивој процени, да наставе арбитражу и да донесу сваки закључак, наредбу
или одлуку, без обира на одсуство трећег арбитра. У одлучивању да ли да наставе
арбитражу или донесу било који закључак, наредбу или одлуку без учешћа једног
арбитра, остала два арбитра узимају y обзир стање напредовања арбитраже, мотив који je
евентуално навео арбитра на његово иеучествовање, и сваки други елеменат који цене
значајним y датом случају. Ако два арбитра која су остала одлуче да не продуже
арбитражу без учешћа трећег арбитра, администратор, на основу доказа које он сматра
задовољавајућим, проглашава да je функдија упражњена и, осим супротног споразума
странака, заменик ce именује сагласно одредбама чл. 6”. Нав. према, Д. Митровић,
Међународна трговинска арбитража данас, оп. цит., стр. 26. Везано за случајеве y којима
je арбитар y мањини y одвосу на остале чланове веће поставља ce и врло значајно питање
права арбитра на одвојево мишљеље. Ово питање предмет je живог интересовања праксе
и доктрине међународног арбитражног права, но будући да оно превазилази оквире
излагања о уговору о арбитражи, овде нећемо улазити y његову анализу. О одвојеном
мишљењу арбитра, опширно, Ј. Перовић, Одвојено мишљење арбитра y савременом
арбитражном праву, Правни живот, бр. 12, Београд, 1996.
61. О овим правима, вшпе, Ph. Fouchard, Е. Gaillard, B. Goldman, op. cit., стр. 638 и даље.

њем свог именовања арбитар уговорно обавезује да поступа брижљиво, уз накнаду, као и да прихватајући своју мисију арбитар постаје „трећа страна y арбитражномушвору”. Сличнеконстатацијесусрећу с е и у француској јуриспруденцији.б2)
Насупрот томе, национални закони су уздржани кад je реч о овом уговору.
Они поред арбитражног уговора (закљученог између самих странака) формално
не предвиђају један други уговор закључен између странака, с једне, и арбитра или
арбитара, с друге стране. У праву и пракси, y свим правним системима и према
свим правшшицима арбитража, овај уговор настаје, извршава ce и престаје неформално, на један еластичан начин, што y потпуности одговара самој природи арбитраже.
Уговор странака са арбитрима ретко je био предмет систематског изучавања
од стране доктрине. Пажња je углавном усмеравана на пжтање његове правне
природе, о чему су y лнтератури испољена различвта становишта.
Дискусија постоји најпре y погледу питања да ли je реч о утовору процесног
права или пак о материјално-правном уговору, a ако je реч о овом другом, може
ли ce квалификовати као мандат,63^ уговор о делу,64) или je пак y питању уговор
sui generis.
Иако ce теорија о мандату као и теорија о утовору о делу могу брашгги са много аргумената, y арбитражној праксп и доктрини преовлађује становипгге према
коме je уговор странака са арбитрима уговор sui generis
Полази ce од тога да ce правни однос који постоји пзмеђу арбитра и странака
не може свести на модел неког познатог уговора цпвплног права. То je посебан
уговор, прнлагођен мешовитој природи арбитраже, уговорној по свом избору и јурисдикционој по свом предмету, y погледу чега je y међународној докгрики посгигнут готово једнодушан став.6^
Квалификовати овај уговор као sui generis никако не значи да он зависи од
околности сваког појединог случаја, односно да ce његов правнп режим не може
одредити. Арбшражна пракса већ дуго времена познаје његову садржнну, a правила везана за овај уговор која предвиђају национална права пшроко су усклађена
y међународном арбитражном праву.
Уговор странака са арбнтрима као посебан уговор треба разликовати од утовора о арбитражп, с једне, и уговора који институционална арбитража закључује
са арбитрима плж са странкама, с друге стране. У настојању адекватаог терминолошког одређења овог уговора аутори употребљавају различпте термине. Тако ce
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О овим ставовима енглеске и француске судске праксе, више, ибидем, стр. 618.
То становиште заступа на пример P. Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage,
Steampfli, Berne, 1984, стр. 231; Ch. Jarrosson, La notion d'arbitrage, LGDJ, Paris, 1987, n° 209 и
даље, n° 302 и даље.
O овом гледишту више, Ph. Fouchard, Е. Gaillard, B. Goldman, op. cit., страна 623.
Више o томе, ibidem.
Ibidem.

y немачком праву усталио израз Schiedsrichtücher Vertag, што значи „уговор са арбитром” за разлику од уговора о арбитражи који ce означава као Schiedsvertrag.
То je случај и y Италијп чија ce доктрина приклања термину „contralto di a rbitrato”. Овом изразу замера ce да иако означава личност арбитра као централну
фигуру уговорног односа, не одређује прецизно ko je друга уговорна страна.6' ЈПоједмни аутори назнвају га уговором о инвеститури с обзиром да тај термин одређује предмет уговора: странке инвестирају једног нлн више арбитара да реши њихов спор, a арбитар ce обавезује да пзвршн мнсију која му je поверена.6768)
Инак, највећи број правних ппсаца остаје веран терминологији римског права
према којој ce овај уговор називао receptum arbitrii, будући да je арбитар „примао”
арбитражу, односно прнхватао своју мисију.69-*
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Ibidem, стр. 625.
Тако, М. de Boisséson, ор. cit., стр. 175 и стр. 575; Ch. Gavalda, С. H. de Leyssac, L'arbitrage,
Dalloz, Paris, 1993, стр. 43,
69. Ha пример, R. David, op. cit., стр. 337 и даље; P. Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur
l'arbitrage, Steampfil, Berne, 1984, стр. 232; A. Голдштајн, C. Трива, op. cit., стр. 146.

Мирјана Пешковић-Тешић,
судија ПривредноГ суда y БеоГраду

Поништај арбитражног уговора и арбитражне одлуке
Арбитражнп уговор регулише метод решавања спора из међународне трговпне, којим странке поверавају мандат избраном суду (институционална шш ad hoc
арбитража), a дејство одлуке донете од стране арбитраже изједначено je са коначном судском одлуком. Државе најчешће правосудним системом обавезују редовне
судове да извршавају арбшражне одлуке y случају када странке одбнју добровољно извршење нсте.
Надлежност арбитраже засннва ce склапањем пуноважног арбитражног уговора. Овај уговор обавезује странке које су га закључпле н не може ce накнадно,
по избијању спора, једнострано раскинутп. Арбитражним уговором странке ce
обавезују да спор којн je настао и којн може настати из њиховог правног односа
повере арбитражи на решавање и одлучивање п њиме дерогпрају надлежност редовног државног суда, који бн нначе био надлежан да суди спор. Арбшражнн уговор има најчешће два основна модела п то: као посебну одредбу y склопу главног
уговора којим ce утрвђују материјално-правна шггања из уговора, a којом прецизирају да ће сви будући спорови проистекли из главног утовора битп поверени арбитражи на решавање (компромисорна клаузула). Други модел je самосталан уговор којим ce арбитражи поверава одређени спор који je већ настао (компромис). У
праксн, a и Женевсклм протоколом о арбвтражним клаузулама пз 1923. годпне,
оба модела су нзједначена као ватванп правни основ за заснпвање надлежностп арбитраже. У јупхловенском праву члан 470. ЗП П као и чланом 13. Правилннка о
СГА при Привредној комори Југославије y Београду, не правп ce разлпка између
ова два модела.

Међу странкама може бити спорно постојање, пуноважност и применљивост
арбитражног споразума, па и сама надлежност арбитраже. За одлучивање y споровима са међународним елементом о надлежности арбнтраже и за ефикасност
арбкгражног решавања спорова као најважнији извор југословенског арбитражног права су од међународних споразума: Женевски протокол о арбитражним клаузулама од 1923.Г ., Њујоршка конвенција о прнзнавању и извршавању страних арбитражних одлука од 1958.Г . и Европска конвенција о међународној трговинској
арбжгражи од 1961.Г . Унутрашњи мзвори ј)тословенског права су Закон о парничном постушсу, 9 0 н 9 1 . чл. Закон о облигационим односима (ЗО О ) и Закон о извршном поступку (ЗИ П ) и Правилник о Спољнотрговинској арбитражи при
Прпвредној комори Југославије (СТА).

Разлози ништавости арбитражног уговора
Да би Уговор о арбитражи производио правно дејство, с обзиром на његову
специфичну правну природу, потребно je да су испуњени оппгга услови које облигационо право предвиђа за настанак и пуноважност уговора, a који ce односе на
способност уговарања, сагласност воља, предмет, арбитралност и форму.
Неспособност уговарача - За настанак н пуноважност арбитражног уговора
потребно je да странке пспуњавају опште правне претпоставке y погледу пословне
способности и парничне способности (грађанско правне и процесно правне способности). За правно лице закључење арбитражног уговора преко заступника и
пуномоћника и прокуристе je једно од основнжх питања. Према југословенском
Закону о предузећима, заступнмк je овлашћен да y име предузеће и y границама
својих овлашћења закључује уговор и врши друге правне радње, те следствено томе уговорена надлежност арбитраже га обавезује, ако заступник закључн арбитражнн уговор.
Пуномоћник који закључује утовор о арбнтражи мора да иада посебно овлашћење y коме ће бити наведени сви битни елементи арбитражног уговора и оно мора бити y писменој форми сходно члану 90. и 91. став 4. 3 0 0 . Прокуриста може
закључити арбитражни уговор без посебног овлашћења, јер je овлашћење за закључење уговора садржано y одредбама члана 43-48. Закона о предузећима. У југословенском праву за способност уговорача примењењу ce и одредбе Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља (чл. 14. и чл. 79. став 1. - за физичка лица, a за правна лица чл. 17. и чл. 70. став 4).
Несагласност воља странака - Сагласност воља странака о надлежности арбитраже за решавање спора насталог из међународне трговнне треба да буде јасно
и недвосмислено изражена да решавање спора поверавају арбитражи, a не државном суду. Непостојање или непуноважност арбитражног уговора, због недостатка
сагласности воља странака, није разлог за одбацивање захтева за спровођење арбитражног поступка. Уколико ce странка писмено изјасни да прихвата надлежност арбитраже, или ce упусти y расправљање спора без истицања приговора не-

надлежности арбитраже, сматра ce да основ за поништај арбитражног уговора не
постоји.
Неозначавање предмета спора - Предмет спора мора бити означен тако да буде одредив. Женевски протокол обавезује државе уговорнице да признају пуноважност арбитражног уговора "трговинским стварима и свим другим предметима
који ce могу реншти путем арбитраже" Европска конвенција предвиђа и примењује ce на арбитражне уговоре закључене ради решавања спорова, који су настали
или ће настати из међународне трговине, с тим што je критеријум за утврђивање
да ли je одређени правни однос трговински или не, препуштен националном праву
државе уговорнице конвенције.
Неарбшрабилност - Арбитрабилност значи да уговор о арбитражи мора бити
дозвољен. Југословенско право и пракса постављају два критеријума као границу
арбшралности. Први je да ce ради о спору о правима којима странке слободно располажу, a други je да ce не ради о спору који спада y искључиву надлежност домаћег суда (чл. 469.31JLL1). Њујоршка конвенција предвиђаја да ce арбитралност спора мери по Закону који je меродаван за арбитражни уговор, a да би арбитражна
одлука била призната, спор мора бити арбитралан и по Закону зешве признања. У
противном страна арбитражна одлука неће бити призната. Ово правило je установлвено ради зашгите јавног поретка земље признања, и суд прнликом испвтивања арбитражног уговора мора да води рачуна по службеној дужности.
Недостатак форме - Форма уговора о арбигражи je битна за пуноважност истог и обавезна je писмена форма. Обавезност писмене форме утврђена je чланом
470. 31Ш и чланом 12. Правилника СГА који предвиђа да je арбшражни уговор
пуноважан само ако je закључен y писменој форми, која ce може доказивати само
исправама. У савременом праву тенденција je ублажавања правила о строгости
форме арбитражног уговора. Међугим, и за форму арбитражног уговора важи
став да дели правну судбнну осталих правних послова са елементом иностраносги.
Немогућност конституисања арбшраже - Понизптај арбптражног уговора може ce тражити и због немогућности консгитуисања арбитраже. Јутословенски
ЗП П прецизно предвиђа y члану 475. став 1. "ако странка која je уредно позвана да
постави свог арбитра, благовремено то не учини" п ставом 2. истог члана "ако арбш ри не могу да ce сложе о избору председника", a чланом 476. став 1. предвнђена
je могућност да суд прогласи престанак важности уговора о избраном суду. Одредбе југословенског ЗП П односе ce на уговорену ad hoc арбитражу, док je Правилнжком СГА y Београду, регулисано пвтање именовање арбитра.

Поступак за одлучивање суда о ненадлежности арбитраже
За поншптај арбнтражног уговора надлежан je y првом степену Прпвреднп
суд за избране судове чије je седиште y СР Југославији. Према 31Ш , странка може
тужбом тражпти да прогласи престанак важностп угвоора о избраном суду (чл.
475.) уместо да тражи од суда именовање арбнтра y случају некооператпвностн

друге стране. Такође, и y случају ако странке не могу да ce сложе о избору судија
које заједнпчки могу да именују, или ако лице које нменују за арбитра y самом арбитражном споразуму не прихвата ову дужност (члан 476.). Поред ове тужбе
странка може посебном тужбом тражити оглашавање арбитражног споразума
нипггавим услед постојања одређених разлога који утичу на пуноважност или постојање арбптражног споразума. Суд иначе пма коначну реч y погледу пуноважности арбшражног споразума, па уколико je то спорно међу странкама, целисходније je шггање пуноважности арбитражног споразума рашчистити пре покретања
арбптражног поступка. У случају када je суду поднета тужба ради поништаја арбитражног уговора, суд на своју стварну надлежност не пази по службеној дужности,
већ једино по приговору туженог којп мора бити благовремено истакнут. У протпвном, сматра ce да je прпхваћена надпежност суда коме je тужба поднесена. У
случајевима када je надлежност арбитраже y уговору утврђена алтернативно, са
надлежношћу државног суда, па тужба за поншпгај арбитражног споразума буде
поднесена Привредном суду, тужени не може истицати ненадлежност Привредног
суда, јер тужилац има право да бира где ће покренути поступак за пуноважност и
постојање арбитражног споразума. Дакле, постоје паралелна овлашћења суда и
арбитраже да одлучују о пуноважности и постојању арбитражног споразума, арбитража мора да застане са поступком, док суд не одлучм. Ако суд одлучи да арбитражнж уговор остаје на снази, арбитража наставља са поступком по достављању
коначне судске одлуке. Ако суд прогласи арбитражни уговор непуноважним, онда
престају сва његова дејства и то ретроактивно од момента закључења, и арбитража нема правни основ за наставак поступка. Странке ce за решење спора могу
обратнти само надлежном, a то je Привреднп суд или закључити нови арбитражни
уговор.

Поништај арбитражне одлуке
Арбитражна одлука je подвргнута контроли од стране државног судства и то
кроз два основна вида:
- y лоступку признања и извршења арбитражних одлука и
- y псхлупку по тужби за понжштај арбитражних одлука о чему ће овде бити
речи.
Пресуда избраног суда, арбитражна одлука, je коначна и против ње нема места жалби. Она има снагу правноснажне пресуде редовног суда. Прихватањем надлежности арбитраже, странке ce обавезују да ће њену одлуку извршити добровољно.
У вези понишгаја одлуке стране арбитраже пред нашим судовима y пракси и
теорији су подељена мишљења. По неким ауторима пред нашим судом може ce
поништити одпука и стране арбитраже, под одређеним условима које предввфа
Њујоршка конвенција о признавању и извршавању одлука арбитраже, док по другим ауторима пред нашим судовмма може ce пошштити само одлука СГА при

Привредној комори Југославије (Спољнотрговинска арбитража). Југословенски
ЗП П чланом 484. предвиђа могућност дониттттаја одлуке СГА тужбом која ce покреће пред Привредним судом y првом степену. Суд испитује арбитражну одлуку
чији ce поништај тужбом тражи само са разлога који су таксативно наведени y
члану485. ЗП П , атосу:
1) ако уопнгге није закључен уговор о избраном суду или ако тај уговор није
био пуноважан (чл. 469. до 471. 31111)
2) ако je y погледу састава избраног суда или y погледу одлучивања поврсђена
која одредба овог Закона или уговора о избраном суду,
3) ако цресуда није образложена y смислу члана 481. став 1. овог Закона, или
ако изворник и преписи пресуде нису потписани на начин одређен y члану 481.
став. 2. овог Закона,
4) ако je избрани суд прекорачио границу свог задатка,
5) ако je изрека пресуде неразумљива шш je сама себи противречна,
6) ако je пресуда избраног суда y супротности са Уставом СРЈ или утврђеним
основама друштвеног уређења,
7) ако постоји који од разлога за понављање поступка из члана 421. овог Закона (чл. 485.31111).
Против одлуке Привредног суда, као првостепеног суда за решавање по тужби за понипггај одлуке СТА, може ce уложити жалба Вишем прпвредном суду, a
као ванредно правно средство може ce уложити и ревизија против одлуке донете
од стране Вишег привредног суда.
Решавајући по тужби за поншптај арбитражне одлуке, суд може да одбије захтев за поништај одлуке или да усвоји захтев и да поништи одлуку арбнтраже. Суд
није овлашћен да мериторно одаучи о тужбеном захгеву поводом кога je донета
одлука арбитраже. Могућности странака су ограничене, тако да тужвлац по тужби за понпштај арбитражне одлуке не може ce одрећн тужбеног захтева, нити може признати тужбени захтев, једино може да повуче тужбу. Дакле, југословенско
право предвиђа систем ограничене контроле арбигражне одлуке.
Правне последице правноснажно пошштгене арбитражне одлуке су да не производи ннкакво дејство y земљи чијп je суд понптгггао, a y прлнципу п y другим земљама. Међутим, ова правна последица пониптгаја намеће п питање јесу ли, y том
случају, странке везане споразумом о арбнтражи, шш ce могу обратити надлежном државном суду за решење. У југословенском праву не постоје законска решења, a како y јутословенској судској праксп није било поншптаја, то ce ова питања
могу посматрати само y домену теорнје.
У судској пракси тужба за поништај арбитражне одлуке није тако честа п најчешће су по тужби арбитражне одлуке СТА потврђене. И з доста оскудне судске
праксе наводпме пример одлуке судова:
- својом одлуком Прев.бр. 734/97 И Пзз.бр. 32/97, Врховнп суд Србпје одбпо je
као неосновану ревизпју тужиоца н захтев за заштшу законитости Републичког
јавног тужилаштва изјављен протпв пресуде Впшег привредног суда y Београду,

Пж. 7369/97. Пресудом Вишег привредног суда y Београду Пж. 7369/97 одбијена je
као неоснована жалба тужиоца п потврђена првостепена пресуда. Потврђујући
првостепену пресуду, другостепени суд констатује да су y арбитражном поступку
учествовале странке y чији идентитет нема сумње. Заступање туженог на основу
пуномоћја овереног од стране надлежног органа Француске je пуноважно. Арбитражно веће ннје прекорачпло своје задато овлашћење. Задатак и овлашћење арбнтражног већа било je да одлучи о спорним захтевима странака уговорница из
одређеног уговора, пгго je арбптражно веће н учннило Привредни суд није овлашћен по чл. 485. 31111 да разматра одлуку Арбитраже y меритуму, да цени да ли je
арбнтража правилно и законито одлучила. Чл. 485. став 1. тачка 2. 31111 има ce рестриктивно тумачитп. У противном арбитражни поступак би био претворен y поступак вншестепеног одлучивања, што je неспојиво са природом и циљем Арбитраже. Нема повреде јавног поретка. Арбнтражно веће je y границима својих овлашћења обавезало ушворну страну на поштовање уговорне обавезе. Истакнуто
je да председништву арбитраже није ускраћена могућност да разматра арбитражну одлуку y циљу давања евентуалних сугестнја арбитражном већу. Арбитража je
правилно утврдила страначку способност, па не постоји повреда на коју ce y том
смпслу указује.
Врховни суд налази да су привредни судови испитујући одлуке арбитраже y
границама разлога због којих ce иста може побијати y смислу чл. 485. 31111, правилно су закључнли да нема основа за поништај ове одлуке. У конкретном случају
Арбш ража je утврђивала чињенично стање и примењивала материјално право,
посебно уговор странка као најважнијч и основни извор материјалног права И донела одлуку која je коначна.
- својом одлуком П.бр. 7640/95 Привредни суд y Београду одбио je као неоснован тужбени захтев којим je тужилац тражио да ce поништи y целости одлука
СТА при Прмвредној комори Југославије Т-13/94. Тужилац je тражио понипггај
арбитражне одлуке са разлога из члана 475. став 3. и 485. став 1. тачка 3. 31111. Тужилац je навео и да je арбитражна одлука донета због погрепшо утврђеног чињеничног стања, као и погрепше примене материјалног права. Суд je утврдио да одлука СТА садржи ошпирно образложење, да je иста донета већином гласова арбитара, те да она процесно одговара захтевима иза члана 481. сгав 2.31111, као и да je
y сагласноти са чланом 42. став 1. Правилника СТА, те да y конкретном случају
нису испуњени услови из чл. 481. став 1., a y вези члана 485. став 1. тачка 3. 31111,
па je суд тужбени захтев оценио као неоснован. Н а ову одлуку није било жалби, па
je она постала коначна.
Предње излагање жма за циљ да омогући странкама поступање и разумевање
материје понипггаја арбитражног уговора и арбшражне одлуке, по југословенском арбшражном праву и пред надлежним југословенским судом.
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Стоја Милошевић,
секретар Савезне комисије за хартије
од вредности и финансијско тржиште

Запажања из праксе Савезне комисије за хартије од
вредности и финансијско тржиште
У складу са Законом о хартијама од вредности Савезна комисија за хартије од
вредности и финансијско тржшпте (у даљем тексту Комисија) надлежна je да
обезбеди квалитет хартија од вредности које ce емитују y серији, финансијску дисцишшну y трговини хартијама од вредности и врши контролу правних лнца која
послују са тим хартжјама и да врпш регулисање и надзор организованог тржишта
хартија од вредности. У складу са чланом 75. Закона о хартијама од вредности Комисија je овлашћена да утврђује ставове, даје мишљења и доноси закључке, који ce
односе на емисију и трговину хартијама од вредности, који ce јавно објављују. Комисија y свом раду осим Закона о хартијама и Закона о берзама берзанским посредницима примењује Закон о предузећима, Закон о основама промене власништва друштвеног капвпгала, Закон о банкама и другим финансијским органжзацијама и друге релевентне прописе за рад и доношење одлука.
Комисија je изградила сопствену праксу y примени прописа на подручју тржшггга хартија од вредности која je од значаја за све правне субјекте који гослују
хартијама од вредности. Кроз праксу Комисије уочене су одређене неусклађености или недовољне прецизности појединих законских норми која je углавном настала због временске разлихе њиховог доношења. Ова пракса свакако може да
користи и судовима y доношењу пресуда о појединим питањима, из области пословања и трговања хартијама од вредносгта.
У овом раду даје ce осврт на запажања из праксе Комисије y вези прописа који ce односе на конверзију дуга,односно потраживања y акције, употребу хартија

од вредности за измиривање обавеза према повериоцу, уписа y судски регастар
основног капитала по основу расподеле добити и усклађивања вредноста основног капитала по основу ревалоризације, уписа y судски регистар емисија по основу
статусних промена.

1.Претварање потраживања y улог односно акције
Закон о предузећима као свеобухватан акт прописује као оппгге правило и начин условног повећања капитала остваривање права поверилаца за конверзију потраживања y улог. Међутим ова могућност повећања капнтала ограничена je на
номиналнн износ који не може бити већи од половине основног капитала доји постојн y време одлучивања о условном повећању капигала.Ово из разлога да би ce
отклониле могуће злоупотребе и нагласила одговорност управе за донете одлуке с
тим y вези. З а повећање капитала по овом основу потребна je сагласност поверилада, a одлука о повећању капитала ce уписује y судски регистар, y року од 15 дана
од дана њеног доношења.
Када je реч о претварању потраживања y улог y начнну дефинисања овог питања са становипгга субјекта одредбе Закона о предузећима и Закона о основама
промене друпггвеног власништва су комплементарне. Јер, ради ce о потраживању
које je доспело a није наплативо.Ово потраживање je настало из било ког уговора
закљученог између привреднпх субјеката шш из уговора о кредшу закљученог између предузећа и банке, као најчешћег случаја y нашој пракси, прп чему претварање потраживања поверклаца y акције, као основ за повећање основног кашггала,
могу вршити само она правна лица која су, по неком од законских основа, већ постала акцпонарска друштва, док правна лица која још нису стекла статус акционарског друиггва претварање потраживања поверилада y акције могу корисшти
као један од модела својинске трансформацпје. Међугим, код дефпнисања модела
претварања улагања y трајнп улог, Закон о предузећпма ово интање не проппсује
a Закон о основама власништва третира као једну целину са паграживањима, али
ce y супггини ради о потпуно различитим стварима. У пракси постоје разлике, пре
свега са становишта ннтереса и мотива субјеката, који су претходно закључилп
уговор о улагању. Овај уговор, по правилу, закључује ce између примаоца средстава н даваоца средстава, са циљем да бп ce стнцала и делила добит. У сваком случају, без обзира о ком моделу je реч, потребно je донети одлуку органа управл>ања
којом ce врши конверзпја, након чега предстоји закључивање уговора. На основу
закљученог уговора лпце које je извршпло улагање може да стекне право на добпт, као н друга права која на основу утовора о улагању нпје имао.О овом пвтању
Комисија није заузимала ставове јер je оно y надлежности надлежжнх органа y републици.
а) У праксп ce постављају питања како извршитп конверзију дута/ потраживања y акције н које je радње с тим y везн неопходно предузети. Према ставу Комисије претварање потраживања поверплада y акцпје предузећа утврђено je као

један од модела својинске трансформације. Наиме, одредбама члана 14. савезног
Закона о основама промене власништва друштвеног капитала пропнсано je да
предузеће може, y споразуму са повериоцем предузећа, одлучити да ce потраживање претворп y трајни улог y предузеће. Чланом 29. Закона о својинској трансформацији Републике Србије утврђен je модел конверзије дуга y акције (са попустом), a одредбама чл. 40. и 41. Закона о својинској и управљачкој трансформацпји Црне Горе одређене су вољна и принудна конверзија потраживања y трајни
улог, с тим да ce обе врсге конверзија врше искључиво уз сагласност предузећа које ce трансформише. У спровођењу ових прописа Савезна комисија за харгије од
вредносга и финансијско тржиигге нема никаквих надпежности.
Ради претварања потраживања y акције, које није везано за спровођење поступка својинске трансформадпје, одредбама члана 287. Закона о предузећима утврђено je да ce може вршити условно повећање капитала н ради остваривања права поверилаца за конверзију потраживања y улог, с тим да номинални износ оваквог условног повећања капптала не може бити већж од половине основног каиитала који постоји y време одлучивања о условном повећању капитала. Иако то закон
изрнчнто не прописује, јасно je да je за овакво повећање капитала потребна сагласност поверилаца. Закон изричвто прописује да ce одлука и о оваквом повећању
капитала уписује y регистар, y року од 15 дана од дана доношења одлуке о условном повећању, као и да je ова одлука ншпгава ако ce настало условно повећање не
пријави за упис y регистар y року од три месеца од дана повећања (чл. 288. и 300.
Закона о предузећима). Сагласно одредбама члана 4. Закона о банкама и другим
финансијским организацијама, ове одредбе Закона о предузећима примењују ce и
на банке. Овај став je заузет и примењнван и на банке пре доношења измена и допуна Закона о банкама и другим финансијским организацијама.
У процесу конверзије јављају ce два учесника: дужник, који конверзијом дуга
y акције условно повећава свој основни капитал, и поверилац, који конверзијом
свог потраживања постаје улагач, односно стицалац акција дужника. Ковверзији
претходи споразум дужника и повериоца, којим ce утврђују услови ове конверзије.
Реализадијом уговорене конверзије настају следеће промене:
- код дужника долази до промена y пасиви, на тај начин пгго ce смањују
обавезе, a увећава ce акцијски капитал;
- код повериоца - улагача не долази до промена y акцијском капиталу, већ
само до промена y активи, тј. мења ce намена средстава - дати дугорочни или
краткорочни кредити или други пласмани претварају ce y трајни улог стицањем акција. З а овај износ повећава ce вредност сталних средстава улагача.
Условно повећање капитала на основу претварања потраживања y улог, y акције врши ce на следећи начин:
- скушптина акционарског друштва - дужника доноси Одлуку о емисији
акција по основу конверзије дуга y акдије, y складу са чланом 61. Закона о
предузећима или чланом 43. Закона о банкама и другим финансијским организацијама;

- емисија акдија ради условног повећања капитала по основу претварања
дуга - потраживања y акдије je посебна емисија акција, која има ознаку серије
са контролним бројевима, али ce не нумерише редним бројевима као емисије
акдија које ce издају ради повећања капитала;
- одлука о овој емисији акција садржи: укупан обим емисије акција по
основу претварања дуга - потраживања y акције; висину основног капитала
емитента пре и после ове емисије; број комада акција и појединачну номиналну вредност акција; класу акција; права и обавезе акдионара; серију са контролним бројевима акдија које ce издају;
- надлежни орган повериоца доноси одлуку о конверзији потраживања y
трајни улог стицањем акција дужника.
Према томе, издавању правно ваљаних акцнја или потврда о власшппгву на
акцијама стеченим по основу конверзије дуга y акцпје мора да претходи наведени
поступак.
Када ce као повериоци који претварају своје потраживање y акције појављују
банке, неопходно je водити рачуна о ограничењима утвђеним одредбом члана 26.
став 1. тачка 5) Закона о банкама и другим финансијским организацијама, по којима трајна улагања капитала банке y акције предузећа не могу бити већа од 15%, a y
друге бавке - од 51% капитала банке.
Имајући y виду да je одредбама члана 69. тачка 1) Закона о хартпјама од вредносга прописано да Комисија обезбеђује квалитет харгија од вредности које ce издају y серији, a да ce при условном повећању капитала насталог конверзијом п о
траживања y акције врпш посебна емисија акција, неопходно je да емитент који изврши условно повећање капитала по овом основу о томе обавести Комисију, ради
евидентирања.
У овом ставу Компспја ce није упуштала y разллку пзмеђу претварања улагања y трајни улог шгги je давала коментаре формулација пз својинске трансформације, управо из разлога јер и нема надлежности.
б) Сагласно одредбама Закона о својинској и управљачкој транформацији
("Службени лист РЦГ", бр. 2/92)", одлуку о трансформацији и избору модела
трансформације предузећа са друшгвеним капиталом доноси орган управљања
тог предузећа. Н а основу ове одлуке, предузеће које ce трансформшпе доносп одлуку о издавању акцвгја предузећа.
Један од облика трансформације друпггвеног капитала y Црној Г ори je, према
члану 40. овог закона, и претварање потражнвања y трајни улог. На основу става
1. овог члана, предузеће може донети одлуку о трансформацији y акционарско
друпггво ако повериоци одлуче да своја потраживања конвергују y трајнп улог
(вољна конверзнја).
И з напред наведеног произилази да ce y овом процесу јављају два учесника:
предузеће које ce трансформише и поверилац, који постаје улагач, односно стицалац акција тог предузећа. Конверзији претходи споразум предузећа п улагача на
уговорној основи, којим ce утврђују услови ове конверзије.

Реализацпјом уговорене конверзије настају следеће промене:
- код предузећа које ce трансформише долази до промена y пасиви, на тај
начин што ce смањују обавезе, a увећава ce акцијски капитал;
- код повериоца - улагача не долази до промена y акцијском капиталу, већ
само до промена y активи, тј. мења ce намена средстава - дати дугорочни или
краткорочни кредити нли други пласмани претварају ce y трајни улог стицањем акдија. З а овај износ повећава ce вредност сталних средстава улагача.
Према томе, како при претварању потражпвања y трајни улог не долази до
промене y висини и струкгури акцијског капитала повериоца - улагача, Комисија y
овом поступку нема никаквих овлашћења.
ц) Закон о својинској трансформацији Републике Србије (Сл. Гласник Републике Србије 32/97) прописује да ce конверзија новчаног дута предузећа који je доспео до 31.12.1996. године може врпшти уз попуст до 20% од износа конвертованог
дуга. За износ попуста умањује ce капитал предузећа који ce трансформжпе. Такође конверзија новчаног дуга предузећа y акције може ce врпшти и умањењем
ревалоризоване вредноста акција које je акцијски фонд пренео од предузећа, највпше до пзноса од 20% од укупног пзноса конвертованог дуга.
И y овом Закону полазиигге je да ce дуг предузећа на основу сопствене одлуке
претвори y акције и да ce по том основу изврпш својинска трансформација или повећа освовнп капитал. Промене су y паспвп предузећа чији ce дуг конвертује y акције, где ce смањује дуг a повећава акцијски калитал и y активи повериоца, где ce
пласмани претварају y трајни улог стицањем акдија.
Овај поступак je y целини под надзором и контролом Дирекције за процену
вредности кашггала, a Комисија за хартије од вредности и финансијско тржишге
нема нжкакве надлежности.
д)
Законом о банкама члан 19.ц. прописано je да банка може повећати акционарски капитал банке конверзијом дуга y акције, y складу са одлуком о емисији акција. И y овом Закону полазипгге je учешће субјеката, односно банке која врпш
ову трансакцију. Дакле, ради ce о дуту који банка мма према другој башда, другом
правном лицу или физичком лицу (стара девизна штедња), који je доспео за длаћање a банка није y могућности да исти врати.
При томе, треба имати y виду и опредељење из члана 19.д. овог закона према
коме банка може емитовати приоритетае акдије чија укупна номиоаална вредност
не може бити већа од 30% од акционарског кашзтала банке. То значи и код наредних емисија, емисија по основу расподеле добити и конверзије дуга. З а повећање
акционарског капитала по основу наредних емисија Комисија даје одобрења a по
осталим поступцима врши евиденцију.
д) У пракси ce такође поставља питање да ли je могуће извршити компензацију улога y предузеће и банку. Ово питање ни y једном пропису није прецизирано a Комисија je утврдила свој став према коме ce не може вршити компензација улога y предузеће или банку. Наиме, куповина акдија представља трајни улог, односно настаје својинска инвестиција и власнички однос. И з природе овог од-

носа произилази да није правно могуће вршигги компензацију улога y акционарско
друпггво. Компензација (пребијање) je правни мнститут којим ce врши пребијање
дуговања и потраживање из облигационих односа (члан 336. Закона о облигационим односима) и не може ce примењивати y сфери својинских односа. У којшко су
овакви уговори склопљени они су ништави.
Као пгго није могућа компензација улога, није могућа ни размена ових улога.
Наиме, уколико би ce изврпшла размена узајамних улога предузеће или банка би
дошли y ситуацију да стхглу сопствене акције. Одредбама члана 240. Закона о предузећима таксативно су набројани случајеви када je могуће стицање сопствених
акција. Како стицање тих акпдја по основу размене улога није прописано као један
од случајева y којима je могуће стицање сопствених акција, то ce нн по овом основу
не може врпшти размена улога.
С обзиром да компензадија улога није правно могућа нема основа за било какво учешће Комисије y оваквим правним пословима.
е)
Закон о предузећима као један од начина условног повећања основог капитала прописује гарантовање права имаодима обвезница који ce могу претворити у
акције. У пракси ce поставило питање да ли то могу бити и краткорочне обвезнице. О овом питању Комисија je изградила праксу и утврдила став да je полазећи од
одредаба Закона о предузећжма могућа конверзнја дугорочних обвезница y акције, али не и претварање краткорочних обвезница y акције.
Наиме, сагласно одредбама 32. Закона о хартијама од вредности обвезница je
хартија од вредности којом ce емитент обавезује да ће имаоцу обвезнице y року
њене доспелсхгги испл атити износ номиналне вредности обвезннце и уговорену камату. Према члану 33. истог закона обвезнице, нзмеђу осталог, могу бити: према
року доспећа обавезе емитента - краткорочне п дугорочне, a према посебним правима - партицшативне и заменљиве (конвертпбилне). Одредбом члана 38. овог закона утврђено je да je заменљива обвезница она обвезница која даје право на њено
претварање y акцију или право прече куповпне акције, y складу са одлуком о емисији. Ова одредба не прецпзира која врста обвезница може битн заменљива.
Међутим, иако није назначено која врста обвезница може бити замевљива,
ово je могуће утврдити имајућп y виду све одредбе Закона о хартијама од вредности које ce односе на поступање са хартпјама од вредности н на надпежности Комисије y вези са обезбеђпвањем квалитета хартнја од вредностп које ce емитују y
серији и финансијске дисцшшине y трговпнп хартијама од вредности. Наиме,
одредбама чл. 71. н 72. Закона о хартијама од вредности прописано je да Компснја
даје одобрење за емисију акцнја, дугорочнпх хартија од вредносгн и хартија од
вредности које гласе на страну валуту, док je одредбама члана 76. овог закона прописано да ce врши само регистрација краткорочних хартија од вредностн.
Конверзијом ce може вршити замена само оних хартија од вредности које су
прошле исту или сличну процедуру код Комисије. Према томе, с обзиром да Комисија даје одобрење за емисију акција, могуће je y акцпје конвертоватп само оне
обвезнице које су код Комисије такође пропше продедуру давања одобрења, тј. са-

мо дугорочне обвезнице. У случају када Комисија да одобрење за емисију дугорочнпх заменљнвих обвезннца није потребно посебно накнадно одобрење емисије акција која ће настати када ce даном доспећа ове обвезнице претворе y акције, већ je
емитент обавезан само да Комиспју обавести о повећању капитала по овом основу. Ово значп да конверзија замешвивих дугорочних обвезница има карактер нове
емисије акција када ce ове обвезнице, о року доспећа, претворе y акције.
Имајући y виду напред наведено, конверзија краткорочних заменљивих обвезница y акције није правно могућа.

2. Измиривање обавеза хартијама од вредности према повериоцима
У везп прпмене члана 10. Закона о хартијама од вредности y пракси има отворених питања и дилема, па ce постављају следећа питања:
- да ли одредба члана 10. Закона о хартијама од вредности, која гласи:
"Хартија од вредности ce може користити за измиривање обавеза према повериоду, као п за давање y залог ради обезбеђења плаћања, под условмма и на
начин утврђен уговором", значи: 1) да je наведена законска могућност дата за
све врсте хартија од вредности, a од имаоца хартије од вредности зависи да ли
ће то право искористити или 2) суштина ове одредбе подразумева да ce за
измиривање обавеза према повериоцу могу користити само одређене хартије
од вредности y зависности од њихове правне природе;
- да ли ce y овом случају ради о институту замене испуњења обавеза, y смислу одредбе члана 308. став 1. Закона о облигационим односима, који гласи:
''Обавеза престаје ако поверилац y споразуму са дужником прими непгго друго уместо онога што му ce дугује" ;
- да ли je, y складу са принцшшма функционисања и развоја финансијског
тржишта, неопходно обезбедити, пре свега, јавну продаја акција и јачање секундарног тржишта, односно онемогућити да ce одређене обавезе измирују
акцнјама.
С тим y вези y пракси Комиснје још нису изведени коначни ставови. По
мшпљењу аутора упутно би било тумачење да je акција харгија од вредности
која гласи на део основног капитала ахционарског друшгва. Према томе, куповином акција ствара ce трајни улог својинско-правног карактера, који власнику акције омогућава да je или прода или заложи. И з свих одредаба Закона о хартијама
од вредности и Закона о предузећима, којима ce уређује специфична правна
природа и поступање са акцијама, и њиховог систематског и логичког значења,
прошилази да ce могућност коришћења хартија од вредности за измиривање обавеза према повериоцу, утврђена одредбом члана 10. Закона о хартијама од
вредности, не односи на акдије. Наиме, дужник-власник акдије било ког правног лида може y свако доба акдију да прода и да тим средствима измири дуг
према повериоцу, што je y складу са суштином постојања тржишта капитала и
јачањем секундарног тржшпта. Омогућавањем измиривања обавеза дужника

према повериоцу уступањем акција трећег лица y потпуности би ce нарушио
основни принцип рада сваког финансијског тржишта - његова јавност и транспарентност.
То значи да, из правне природе акције као хартија од вредности, прошилази да
није правно могуће стицати акције предузећа на основу уговора о измжривању
обавеза акдијама. Наиме, дужник може извршити јавну продају акдија предузећа и од тих средстава исплатити свој дуг (у овом случају зависном предузећу). М огао je дужник још да заложи своје акције као гаранцију за измиривање
обавеза по уговору са повериоцем (у овом случају завнснпм предузећем), па
да, y случају неизмиривања обавеза по том уговору, поверилац постане власник акдија дужника. Ово правило односило би ce и на зависна и матична предузећа.
Међутим правна природа хартија од вредности омогућава да емитент или
ималац хартије од вредности своје обавезе према повериоцу измирује другом хартијом, односно да ималад комерцијалног записа може њиме измиривати своју обавезу према повериоцу. Једини услов који закон утврђује за овакву врсту трансакције je постојање уговора између емитента или имаоца харгаје и његовог повериоца, о условима и начину под којима ce хартија од вредности користи за измиривање обавеза.
Овакво тумачење требало би да има предност y односу на мишљења да ce
режпм из одредаба члана 10. Закона о хартијама од вредностж односп п на акције полазећи од ошпте формулације да ce хартија од вредности може користити за измиривање обавеза према поверноцу, као и за давање y залог радп
обезбеђењ а плаћања, под условима и на начин утврђен уговором. У том случају, право je имаоца хартнје од вредности да одлучи да ли ће било коју хартију
од вредности, па и акдију, искористити за измиривање обавеза према повериоцу, с тим да je само обавезан да о овом начину испуњења обавезе сачини посебан уговор.
Измиривањ аобавеза акцијама правно би било могуће извршптп н сагласно
одредбама члана 308. став 1. Закона о облнгационпм односима, којима je прописано да обавеза престаје ако поверилац y споразуму са дужником примп
нешто друго уместо онога што му ce дугује ( замена испуњења ).
У случају пзмиривања обавеза акцијама y поступку би ce јавила три лица:
- прво лице je поверилац, који наплатом свог потраживања акцијама постаје
акционар трећег лица - он своје потражшвање претвара y трајни улог;
- друго лице je дужнпк, који нсплату дуга врши акцијама трећег лпца - он за
износ свог дуга умањује дотадашњи трајни улог;
- треће лице je лице чији je акционар био дужнпк пре измпрења обавеза акцијама, a после ове трансакције његов акционар постаје поверилац - код њега долази
да замене акционара. Ово лнце нема нпкаквог активног учешћа y поступку измпрења обавеза акцпјама, односно код њега, без његове воље, долази да промене акционара.

3. Упис y судскн регистар повећања основног капитала по основу
расподеле добити
Није спорно према Закону о предузећима да ce повећање основног капитала врши по основу расподеле добпти. Поставља ce међутим питање потребе
пзмене уговора о оснивању с обзиром да Законом о предузећима ово питање
нпје до краја прецпзпрано. С тим y везн Комисија je заузела став да повећање
основног капнтала акционарског друпггва по основу претварања нераспоређене
добити y основнп капнтал има другачији - "лакши" третман од повећања основног кашггала новим улозима, јер ce ради о повећању основног капитала из властитих средстава друпггва (није потребно одобрење Комисије за ову емисију, већ само
њено евидентирање; нема јавног проспекта).
У складу са одредбама чл. 293. - 297. Закона о предузећима ("Службени лист
СРЈ", бр. 29/96,29/97 и 59/98): дејство одлуке о повећању основног капитала на овај
начин пуноважно je од дана уписа одлуке о повећању капитала y судски регистар, с
тим да ce тек од тог момента издају нове акције; нове акције сматрају ce уплаћеним y делостн; нмаоцн ових акција су постојећи акционари, сразмерно номиналној
вредности акција које нмају - начело равноправности акционара; после уписа y
судски регистар управа акционарског друштва објављује позив акционарима да
подигну нове акције, с тим да акционарско друштво, по истеку године дана од дана
објављивања овог позива, непреузете акције продаје на трошак акционара по званмчној берзанској цени, односно цени на јавној лицитацији ако не постоји берзанска цена.
У вези са самим уписом оваквог повећања основног капитала y судски регистар, одредбама члана 294. став 1. Закона о предузећима, који ce сагласно одредбама чл. 7. и 93. Закона о берзама, берзанском пословању п берзанским посредницима ("Службени лпст СРЈ", бр. 90/94) примењује и на берзе и на берзанске посреднике, пропнсано je да ce уз пријаву одлуке о повећању основног капитала по
основу претварања нераспоређене добити y основнп капитал прилажу: биланс
стања на основу кога je кашггал повећан, са мшшвењем ревизора и последњи годитпњи биланс успеха, као и да ce уз пријаву подноси и потврда управе да од дана
усвајања биланса да дана подношења пријаве није дошло да смањења имовине које
би спречавало повећање основног капитала, односно да повреде права акционара.
Сагласно одредбама члана 77. Закона о хартијама од вредносги ("Службени
лист СРЈ", бр. 26/95 и 59/98) и члана 132. Правилника о обезбеђивању услова за
функционисање финансијског тржишта ("Службенн лист СРЈ", бр. 2/96,8/98 и 63/
98), акционарска друиггва су обавезна да код Савезне комисије за хартије од вредности н финансијско тржшпте евидевтнрају емисију акција по основу расподеле из
остварене добити. О извршеној евиденцији Комисија издаје потврду.
И з наведених законскнх одредаба, као п из правне природе повећања основног капитала по основу претварања нераспоређене добити y основни капнтал,
прокзилази да за упис y судски регистар оваквог повећања основног капитала ни-

je потребно врпшти измене уговора о оснивању и статута акционарског друштва.
Уз пријаву за упис, поред одлуке скупштнне акдионарског друштва о повећању
основног капитала по основу претварања нераспоређене добити y основни капитал, потребно je приложити докумевтаджју наведену y члану 294. став 1. Закона о
предузећима и потврду Комисије о евидентирању емисије акција по основу остварене добити акционарског друштва.

4. За упис y судски регистар усклађивања вредности основног
капитала по основу ревалоризације
Питање ревалорнзадије основног капмтала регулисано je Законом о рачуноводству и Законом о предузећима. У пракси je отворено питање и различита судска пракса y вези уписа ефеката ревалоризације код суда. Неки судови уписују a
неки не.
Нанме, отворено je пжтање да ли ce ефекти ревалоризације уписују y судски
регистар. Став комисије je да промена вредности основног каш тала по основу ревалоризације не представља повећање основног капвтала y смислу Закона о предузећима. Наиме, Закон о предузећима познаје повећање основног капитала издавањем нових акција по основу новпх улога (члан 281.) и повећање претварањем
резерви и нераспоређене добити y основни капитал (чл. 292. и 293). Ово повећање
ce, сагласно одредбама члана 294. овог закона, уписује y судски регистар, с тим да
je повећање основног капитала пуноважно од дана уписа одлуке о повећању
основног капжтала y судски регистар.
Ревалоризадија представл>а усклађивање вредности капитала са реалннм кретањима, ради очувања његове реалне вредности, и има за последицу повећање номиналне вредности кашггала. И з овог разлога, Комисија пршшком одл^чивања о
појединим иптањима из своје надлежности y вредност кашггала узима y обзир н
ревалоризационе резерве. Према томе, Комисија сматра оправданим да ce укупна
номинална вредност кжштала, па и по основу ревалоризације обрачунате на начин
н по поступку предвиђеним Законом о рачуноводству, улисује y судски регистар,
јер ce и на овај начин заправо мења висша основног капитала акционарског друштва. Стога Комисија сматра да би y будућим изменама законских прописа ово питање требало на овај начжн регулисатп, односно прописати да ce y судски регнстар
уписује и промена внсине основног кашггала остварена услед његове ревалоризацнје.
С обзиром да емисија акдија по основу ревалоризације не представља повећање капитала по Закону о предузећима, на њу ce не примењују одредбе чл.
297. и 286. овог закона.
Ревалоризација представља усклађивање вредности основног капитала ради
очувања његове реалне вредности. Суштинскд, ревалоризација представља повећање номиналне вредности капитала. И з овог разлога, Комисија прилпком одлучивања о појединим питањима нз своје надлежностн, y вредност основног капита-

ла узнма y обзир и ревалоризационе резерве. Према томе, Комисија сматра оправданим да ce укупна номпнална вредност капитала, па и по основу ревалоризације
обрачунате на начин н по поступку предвиђеним Законом о рачуноводству, уписује y судски регистар, јер ce и на овај начин заправо мења висина основног калитала
акционарског друштва.
Усклађивање вредности основног калитала акционарског друштва по основу
ревалоризације има друтачији - "лакттти" третман од повећања основног капитала
новим улозима, јер ce ради о "повећању " основног кахштала услед годишњег раста
цена на мало.
У складу са одредбама члана 130. Правилника о обезбеђивању услова за функцжжпсање финансијског тржшпта ("Службени лист СРЈ", бр. 2/96,8/98 и 63/98),
Комисија je до 01.01.1999. годш е вршила евидентирање усклађивања вредности
основног капитала по основу ревалоризације и о томе издавала потврде. Од 01.01.
1999. године ревалоризација ce врпш само y складу са одредбама члана 61. Закона
о рачуноводству и Комисија више не врпш евидентирање усклађивања вредности
основног кашггала по основу ревалоризације.
Из правне природе усклађивања вредности основног капитала по основу ревалоризације, по мишљењу Комисије, целисходно je врпшти његово уписивање y
судски регистар и да за уписy судски регистар оваквог "повећања" основног капитапа ннје потребно врпгити измене уговора о оснивању и статута акционарског
друпггва. Уз пријаву за упис, поред одлуке скуппггане акционарског друштва о
усклађивању вредносги основног капитала по основу ревалоризације, потребно je
за ревалоризацију основног кашггала, закључно са ревалоризадијом за 1997. годину, приложити и потврду Комисије о евидентирању усклађивања вредности основног кагштала по основу ревалоризације. Како Комисија неће вршити евидентиран>е усклађивања вредностж основног капитала по основу ревалоризације за 1998.
годину, уз ову пријаву за упис y судски регистар неће постојати обавеза подношењ ани потврда Комисије.5

5. Упис y судскл регистар емисија по основу статусних промена
Одредбе закона о предузећима које ce односе на статусне промене ступиле су
на снагу 01.01.1999. године. Статусне промене подразумевају радње које ce односе
на спајање једног предузећа са другим предузећем, на поделу предузећа на два или
внше предузећа и на промену облика предузећа.
Закон je изричито прописао да органи управљања доносе одлуке, да ce поштују права акционара, поверилаца и чланова друштва, да ce попггује режим о стицању сопствених акција, контролног пакета акдија (25%). Мсђутим, према изменама
и допунама Закона о банкама и другим фшансијским органшацијама ове одредбе
ce не односе на банке.
Саглаено одредбама члана 77. Закона о хартијама од вредности и члана 133.
Правилника о обезбеђивању услова за функциошсање финансијског тржишта,

Комисија води евиденцију о емитованим акцијама y поступку спајања и припајања
и о томе издаје потврду. С тим y вези Комисија je утврдила став према коме je емисија акција по основу статуских промена посебна емисија акција. Ова емисија ce не
нумерише као емисија која ce издаје ради повећања капитала, али има ознаку серије са контролним бројевима. Одлука о овој емисији садржн: укупан обим емисије акција по основу статусних промена; висину основног капитала пре и после статусних промена; број комада акција и појединачну номиналну вредност акцнја;
класу акција; право и обавезе акционара; серију и контролни број акција које ce издају; обавезу поништења и замене акција друштва које ce припојило и серију и контролни број акција које ce замењују акцијама из емисије по основу статусних промена . Отворено je питање да ли ce емисија по основу статусних промена најпре
евидентирају y Комисији, па затим ce врпш упис y регистар код суда.

Закључак
Претварање потражнвања y улог односно акције и претварање дута y улог односно акције, повећање кашггала по основу расподеле добити, усклађпвање вредности основног капитала по основу ефеката ревалоризадије, измиривање обавеза
акцијама према повериоцима, поступцп по основу статусних промена су поступци
који утичу на права акционара и на права повериоца па и запослених. Отворено je
питање и неизграђена пракса y свим посматраннм поступцима, када акционар стиче 25% и веће учешће y акционарском капиталу акцпонарског друшгва, a с тим y
вези и питање уписа и продаје акција путем јавног позива за упис, односно проспекта. И з тих разлога неопходно je да ce попггује принцип једнакости акционара,
права свих поверилаца и права запослених , принцип јавности п транспарентносги
тржипгга. С обзиром на значај ових поступака којн чпне саставни део реформских
промена неопходно je да ce успостави већа комплементарност прописа, као н уједначавање праксе.

Никола Аранђеловић,
Директор Берзанског посредника брокерског
и дилерскоГ начина трговине »Тржиште новца« а.д. БеоГрад

Закон о својинској трансформацији и ванберзанска
трговина акцијама
Уводне напомене
Отаочнњањем привреднпх реформи почетком деведесетих годнна, доношењем савезног Закона о друиггвеном кашггалу (“Службени јшст СФРЈ” , бр. 84/89 и
46/90), a y Реиублици Србији Закона о условима претварања друиггвене својине y
друге облике својпне (“Службени гласнпк P C ’, бр. 48/91, 75/91,48/94,51/94), створени су норматшзни услови за реализацију првог процеса приватизације код нас.
Резултат прве фазе приватизације y Југославији била je брза и дубока приватизација код једног броја предузећа п плитка приватизација на широком фронту.
Други талас реформи од 1996. године укључио je израду новог концепта својинске трансформације усвајањем Закона о својинској трансформацији y Републици Србијп (“Службени гласнпк P C ’, број 32/97) којим су доследно разрађена начела савезног Закона о основама промене власннштва друштвеног капитала
(“Службени лист СРЈ” , бр. 29/96). Акценат није дат само на својинском преструктуирању, већ, ослањајући ce на Закон о предузећима, новом организационом моделирању предузећа. Последжчно, други талас приватизације треба да омогући завршетак залочетих процеса и прошири њихово дејство на незахваћени део привреде.
Један од битних помака Закона о својинској трансформацији y односу на
претходни свакако je отаарање мохућнсхги да велики број грађана Србије оствари

право власншлтва над делом друштвеног и државног капитала који ce трансформише. Спровођењем овог закона излази ce из оквира интерног акционарства заступљеног код раније трансформације н стварају ce услови за формирање новог
облика и органнзације тржишта кашггала, на коме ce може обављати промет стеченим акцијама. Као илустрација могућности масовног учешћа y овом процесу нека послужи податак да око 4,5 милиона држављана СРЈ учествује y расподели
друштвеног н државног капитала чнја je вредност процењена на око 100 мплијарди немачких марака.
Закон о својинској трансформацији не утврђује обавезу предузећа са друштвеним и државним капвталом да изврше власничку трансформацију. Дакле, она
није обавезна и зависи искључиво од одпуке појединих привредних субјеката да ли
ће ућн y овај поступак нли не. Очекује ce да ће 2/3 предузећа од укупно њпх 7000
која послују са друштвеним и државним капиталом обавити поступак трансформације, што ce објашњава интересом предузећа да ce кроз поступак трансформације оспособе за ефикасније пословање номиновањем капитала, али и жељом радника и других категорија лица која обухвата Закон да искористе своје право на добијање бесплатних акција.
Када једном одлуче да изврше трансформацију, предузећа морају следити законом прописану процедуру, дакле не могу одустати од започетог поступка трансформације.
Трансформација ce врши аутономно, према посебном програму или уз сагласност оснивача, применом једног шш више модела: продајом акцнја ради продаје
капитала, продајом акција ради прикупљања додатног капитала и конверзијом дуга y акције повериоца.
Права на акције имају сви пунолетнп грађани, али одређене категорије лица
су повлашћене (запосленп, ранпје запослени, пегопонери, земљораднпцп) по основу појединачног допршоса y стварању друштвеног богатства, на основу чега стичу
акције бесплатно, простнм уписом акција, које могу огуђивати y перподу од пет година, парцијално, или имају право куповине акцпја са попустом, које могу исплатити y целости или на кредит - новцем или обвезницама СРЈ, на име доспеле непсплаћене девизне штедње. Са овнм акцијама могу слободно и одмах располагати,
након њихове исплате. Ова лпца y сваком случају имају право прече куповине акција. Право куповине акција без попуста имају домаћа и страна правна п физичка
ЈШЦс1.

Процес трансформације предузећа увек почиње проденом, одлукама о трансформацији и јавнжм позивом за упис акција. П ет дана након позива почиње први
круг, пре кога ce преносп 10% акција предузећа на Фонд за пензијско п пнвалидско осигурање. У првом кругу ce бесплатно дели 60% акцнја повлашћеним категоријама. За други круг остаје 30% акција које ce продају уз попуст повлашћеним категоријама или по номиналној цени осталим заинтересованпм лпцнма.
Дакле, трансформација ce обавља y трп круга, од којих ce прва два одвијају y
предузећу које ce трансформшпе м временски су ограничена; трећн круг je продаја

акцнја које преузима Акцијски фонд, a које су остале непродате после другог круга и јш акције од чије c e отплате одустало. Трећж круг y коме Акцијски фонд продаје акције на тржишгу капитала je временскн неограничен, јер c e претпоставља
да ће за ове акције бити мање интересовање, па ће c e оне продавати и испод номиналне вредности. И y овом кругу повлашћени круг лица има право прече куповиће. Преузете акције које це Фонд понудити одмах на тржипггу су без права управљања, осим y извшмним, законом предвиђеним случајевима.
Трансформација према посебном програму врпш ce y предузећима које одреди Влада Републике Србије, према законом одређеним критеријумима.

Акције из својинске трансформације као инструмент на тржишту
капитала
Основна карактеристика или дефиниција тржипгга кашггала je да ce на њему
организовано сусреће понуда и тражња за дугорочним финансијским инструментима, односно да ce на њему тргује тим инструментима. Н а тржишту капитала, чије je оличење берза, тргује ce акцијама, дугорочним хартијама од вредности и финансијским дериватима и/или робом, ако je реч и о робној берзи. Берзе су углавном специјализоване за трговину појединим врстама тржишног материјала.
Једна од основних функдија тржшпта кашггала je и алокација средстава из
сектора штедње y сектор инвестиционе тражње. Тржиште капитала je од изузетне
важности за процес приватизације и оно je главни регулатор цене акција, тј. показатељ вредностм фирми. Н а тржишту капитала ce обавља секувдарни промет дугорочних финансијских инструмената, од којих су акције можда и најзначајније,
односно на том тржтшпу тргују инвеститори, очекујући профит од уложеног капитала, односно купци, који продајом власнипггва (акција) долазе до ликвидних
средстава.
У Југославији већ више година постоје берзе, задовољавајуће опремлене y
сваком погледу, али са жал>ењем констатујемо да немамо тржиште кашггала, јер
готово да нема трговања дугорочним хартијама од вредности, посебно акцијама.
С тога ce са правом очекује да ће процес својинске трансформације довести до
појаве акција, којима ће ce трговати на тржипггу капвтала. Међутим, ваља одмах
рећж да ce бар y првим годинама спровођења процеса својинске трансформације
не може очекивати и остваривање једне од основних фувкција тржшпта кашггала
- алокација из сектора штедње y сектор инвестиционе тражње. Ово зато што ће y
почетним годинама преовлађивати подела бесплатних акција, као и куповина акција са попустом, док ће само код мањег броја предузећа која ce трансформишу
(испод 5%) бити примењен модел продаје акција ради докашггалмзације. Наиме,
преовлађујући модел поделе акција или продаје са попустом ради продаје друштвеног капитала не доноси фирми свеж кашггал, већ ce само мења власник.
Међутим, реално je очеклвати да ће нови власници, грађани првенствено, продајом својих акција, тј. секундарним трговањем акцијама практично створити не-

опходан тржишни материјал и дати почетни импулс за интензивнији развој тржпигга кашггала.

Претпостављено понашање будућих власника акција и проблеми y
трговању
Искуства земаља y транзицији које су спровеле или спроводе процес својинске
трансформације, укључујући и додуше скромна домаћа искуства, упућују и на
одређена понашања будућих власника акција, али и проблеме који су са тим понашањима везани. Наиме, чињеница je да je y земљама источне Европе које су спров&ле транзицију, као и y нашој земљи, присутан ннзак нжво знања о акционарству,
правима и обавезама акционара, a посебно оних везанпх за трговање акпдјама, односно промену власншитва. Ова чињеница, повезана са, по правилу, доста ниским
степеном економског развоја, који генершпе инфлацију и читав низ социјално-економских проблема, узрокује доста распрострањену жељу код великог броја
нових власник акција —најширег слоја становништва, да своје акције што пре
претворе y ликвидан новац, односно да их продају. С тога, по правилу, почетну фазу својинске трансформације прати с једне стране доста распрострањена и обилна
понуда акција за продају, a са друге стране, готово потпуно уједначена тражња потенцијалних инвеститора, махом пшекуланата, за куповином акција, алп по знатно
мањој цени од номиналне вредности акција. Последица оваквог сгања je појава неорганизованог тржиигга акција, где ce трансакције закључују директном погодбом
власника акције и купца. У почетаим фазама својинске трансформације ово, неорганизовано тржшпте je преовлађујуће. Иск)сгва земаља y транзицији упозораЈзају
да највећи број грађана продаје стечене акције \чграво на оваквом тржтттттту. где
практично не постоји јавност рада и било каква контрола. Многи инвестигори на
таквом тржишту су заправо ишекуланти, али y негативном смислу, који поседују
капнтал и који користе неукост нових власнпка акцпја п њпхову жељу да што пре
дођу до ликвидног новца, па куп}ј\’ акцнје, по правилу, доста испод њихове реалне
цене која би ce образовала на организовану тржишту. Најчешће ce овакве трансакције обављају и супротно прописима одређеном поступку за промет акцпја, па
ce могу п оспоравати, a сигурно je да и држава остаје ускраћена и за одговарајући
порез на промет акдија, уколико ce трговина обавл>а на неорганизованом тржшпту. И скромна домаћа искуства пз ове области показују да ce ово неорганизовано
тржихпте формира y самом предузећу, a трансакција продаје акције ce склапа директном погодбом власника акције и купца. Врло често ce y овакве трансакцпје
укључују и самозвани »овлашћенн трговци«, који уз помоћ неких адвоката дају
»легитимитет« трансакцији. С тога je оправдана претпоставка да ће највише
грађана н код нас, по стицању акција y процесу својинске трансформације, продавати акције управо на оваквом тржишту, где практично нема јавностп рада и контроле.

Међутим, треба упозорити да je, за правплан пренос власнииггва код акција
којима ce тргује неопходно да ce, будући да оне гласе на име, пренос вршп пуним
индосаментом, као и да ce промена власншпгва мора уписати y књигу акционара,
па тек онда нови власник може оствариватн права из акције.
Такође. очекује ce да ће до краја ове године, y оквиру промена y платном промету, и y пракси заживети депо рачуни, што подразумева да ће ce за правоснажност чина купопродаје акција тражити и одговарајућа задужења, односно одобрена стања на депо рачуну и продавца и купца акција. Даље, подразумева ce да ће и
плаћање одговарајућег пореза на промет акција бити један од услова правоваљаности акта о купопродаји акција, што све заједно озбиљно долази y питање ако ce
промет акција врпш на неорганнзованом тржшпту.

Секундарно трговање акцидама стеченим y својинској
трансформацији
Полазећл од дефиниција примарне продаје или примарног трговања акцијама,
по којој ce прва куповина акдпја по њиховом емитовању сматра примарном, укључујући и поделу, односно продају акцнја при оснивању акционарског друштва односно при трансформисању другог облика организовања правног лица y акционарско друштво, очнгледно je да ce свака продаја акција стеченнх y поступку својинске трансформације од стране њеног власника сматра секундарном продајом.
Дакле, секундарна продаја, односно секундарно трговање акцијама из својинске
трансформације бмће главни предмет интересовања овог прилога.
Но, пре самог описа трговања, неопходне су и неке наломене о струкгури финансијског тржишга y СР Југославији, односно о улози поједшшх учесника.
Већ je речено да je финансијска берза оличење тржшпга кашггала. Реч je о институцији, алм и о физичком месту - згради, простору који организују трговања
акцијама. Н а берзи тргују овлашћени учесници - берзански посреднвци, који могу
бити брокерске и/или брокерско-дилерске фирме, али и банке, Попгганска штедионица или осигуравајуће компанијс које имају посебно овлашћење Народне
банке Југославије за трговање на берзп.
У овом момешу y СР Југославији, поред Београдске берзе а.д. Београд и Монтенегроберзе а.д. Подгорица, постоје 44 берзанска посредника - брокерских или
брокерско-дилерског фирми са дозволом за рад коју издаје Савезна комисија за
хартије од вредности и финансијско тржиигге. Ta Комисија je главни регулаторни
и контролни орган на финансијском тржшпту. Поред ових специјализованих трговада, само још неколико банака y земљи поседује овлашћење Народне банке Југославије да на берзи тргује дугорочним хартијама од вредности, тако да су практично берзански посредници, поред неколико банака, једини овлашћени трговци акцијама.
Поред већ споменуте Савезне комисије за хартије од вредности и фннансијско
тржишге и Пословно удружење берзи и берзанских посредника СР Југославије

има овлашћење да поједина питања из домена трговања на финансијском тржшпту регулише својим актима, али за сада таква овлашћења y домену трговања акцијама нису коришћена.
За потпуно заокружење инфраструктуре финансијског тржишга неопходна je
и регулатива око оснивања и пословања клиржншких кућа, инвестиционих фондова и инвестиционих менаџера, депозитара, централног регистра или централног
депоа хартија од вредности, ако и функционисања већ поменутих депо рачуна. Рад
на изради ових прописа je y току и може ce очекивати да до краја ове године буде
завршен, што je нужно за нормално функдиовнсање финансијског тржишта, a посебно тржшпта калитала.
Закон о својинској трансформацији je одредбама става 3. члана 20. уредио да
ce трговина акцијама стеченим y својинској трансформацији обавља на берзи путем берзанских посредника, пгго сведочн да je законодавац желео да спречи трговину на неорганнзованом тржшлту, што je за похвалу.
Међутим, доследном применом ових законских одредбн можемо доћи y апсурдну ситуацију да ce акцијама релатнвно великог броја предузећа која су приватизована не може трговати на берзи, јер емитенти не испуњавају доста строге
услове да ce њихове акције нађу на листингу берзе. Треба овом приликом истаћп
чињенипу да ни y земљама тржишне привреде, a ни y земљама y транзицији берза
није доступна за релативно велики број фирмп, чнјим ce акцијама, међутим, тргује
на другим - ванберзанским облицжма организованог финансијског тржшпта, који
су, готово по правилу, електронска.
И код нас треба очекпвати слпчну стуацпју, тј. да ће од велпког броја предузећа која ce трансформишу, мали број њпх задовољити критернјуме за стављање
њиховпх акцпја на листинг берзе, пре свега y погледу величпне капчгала и успешности пословања.
Слободнијим тумачењем одредби става 3. члана 20. Закона о својинској трансформацији, a пре свега имајући y виду одредбе Закона о берзама, берзанском пословању и берзанским посредницима, подзаконска акта и ставове Савезне комисије за харгије од вредности н финансијско тржшпте, као и правпла берзе и берзанских посредника, долази ce до могућности трговања акцијама y ванберзанској трговшп. Према прописима и правилима ванберзанска трговпна може бити регулисана ванберзанска трговпна и/или слободна ванберзанска трговпна.
У оквиру регулисане ванберзанске трговине тргује ce акцијама које ce налазе
на листингу берзе, a то ce чини тако пгго овлашћени брокер берзанског посредника, ван берзанског пулта, закључује уговоре о купопродаји са брокержма других
чланова Берзе, на начин и под условима утврђеним правнлпма и другпм актима
Берзе и берзанског посредника.
У оквиру слободне ванберзанске трговине брокер берзанског посредника закључује уговоре о купопродајн акција између клијената тог берзанског посредника
или са другим брокером другог берзанског посредника, на начин п под условпма
утврђеним прописнма, правилима п другнм актпма берзанског посредника. Оба-

веза je берзанског посредника да о сваком y уговору закљученом y оквиру слободне ванберзанске трговине дневно обавештава Берзу, на начин који je уређен између Берзе и берзанскпх посреднпка.
С обзнром да код трговања акцнјама практично не постоје домаћа искуства,
то ће ce објашњење ванберзанске трговш е акцијама дати на основу иностране
праксе н прописаних правпла трговања акцијама према актима Београдске берзе
а.д. Београд и »Тржшпта новца"«а.д. Београд.
Из наведене дефиниција регулисане ванберзанске трговине, уочљиво je да ce
заправо ради о трговању акцијама које су на листингу берзе, али ce сам чин трговања не обавља на аукцијама на берзи, већ ван берзанског пулта и између берзанских састанака. Због тога, за овај облик трговања такође важе ограничења за великп број предузећа да ce њпхове акције нађу на лиспшгу берзе, па ce намеће закључак да ће ce трговање акцијама углавном обављати y слободној ванберзанској
трговинн. То даље звачи да ће ово трговање углавном да ce обавља преко берзанских посредника - брокерских пли брокерско-дилерских фирми. Да би трговање
уопште било могуће, потребно je да и потенцијалан купац и потенцијалан продавац акција ступе y везу са берзанским посредником и заправо постану клијент берзанског посредника, као и да дају налог за продају, односно налог за куповину акцнја. Са аспекта »Тржипгга новца« а.д. Београд, као берзанског посредника, процедура je следећа.
У зависности од начина обављања послова за рачун клијената, "Тржиште
новца" и клијент закључују уговор о посредовању, уговор о застунању или уговор
о комисиону. Руководећи ce досадашњом праксом и условима на финансијском тржиппу, за сада "Тржипгге новца" углавном закључује уговоре о посредовању са
својим клијентнма.
Уговором о посредовању "Тржиште новца" ce обавезује да ће покушати да
нађе н доведе y везу са клијентом лиде које би са њиме закључило уговор о купопродаји тржжшног материјала, односно акција. Клијент ce обавезује да "Тржшпту
новца" исплатп брокерску провизију, ако тај уговор буде закључен. Уговор о посредовању ce закључује на основу налога клијента упућеног "Тржшлту новца" за
посредовање y закључењу уговора о купопродаји акција. Иако je уговор о посредовању консенсуалан, разлози правне сигурности и лакшег доказивања садржине
уговора налажу да овај налог буде упућен y писменој форми. Налог садржи битне
услове и упутства за закључење уговора о купопродаји.
Осим обавезе да за клијента нађе другу уговорну страну, уговором о посредовању "Тржиште новца" ce обавезује да обавештава клијента о релевантним информацијама за закључење уговора о купопродаји и да води посреднички дневник.
Обавеза обавештавања састоји ce y томе да "Тржипгге новца" информише клијента о свим важним подацима везаним за обављање берзанске и ванберзанске трговине, подацима о бонвтету и степену задуженосги емитента хартије, о кретању
понуде и тражње, кретању цена акција и слично. При томе, улога "Тржишта новца" не састоји ce само y пуком давању информација, већ "Тржиште новца" пружа

и саветодавне услуге клијентима. Таксфе, пружа ce и стручна помоћ прилнком
емисије акдија и y поступку одобрења Савезне комисије за хартије од вредности и
финансијско тржшпте за емитовање акцжја.
"Тржиште новца" води посреднички дневншс y коме бележи све битне податке о уговору који je закључен његовим посредовањем. Исто тако, "Тржиште новца" издаје посредмички лист-закључницу, која представља доказ о закључењу и
садржини уговора о купопродаји акција. Закључницу обавезно потписује "Тржиште новца ", a могу je потписати и купац и продавац, пгго најчешће и чвне.
Налози за куповину, односно продају тржиптног материјала достављају ce y
времену предвиђеном за трговање, односно од 8 до 13 часова. Брокер одмах по достављању налога уписује датум и време пријема налога и одлучује о њиховом
прихватању. Ако брокер не прихвати налог, дужан je да о томе обавести клијента
без одлагања. Уколико налог прихвата, брокер уписује инструкције које су y њему
наведене y књигу налога. Посебно ce напомиње да су сви послови y самом "Тржипггу новца" аутоматизовани и да брокери све релевантне податке уносе y информадиони систем БЕЈГГ, без обзнра да ли ce давање налога и трговање обављају електронски (кроз БЕЈГГ) или на класичан начин (телефоном и/или факсом).
Када "Тржпште новца" обавља своје послове путем посредовања, брокери
приступају сучељавању налога за куповшу и налога за продају исте врсте тржшпног матернјала. Налози ce сучељавају по битним елементима који су y њпма садржанп.
П о извршеном сучељавању налога (када ce понуда и тражња изједначе по цени и износу, односно количини) и пријему сагласности друге уговорне стране за
закључење уговора о купопродаји тржишног материјала, брокер "Тржшлта новца" евидентира закључени посао м израђује закључницу. Када "Тржипгге новца"
закључује посао y своје нме и за рачун клијента, "Тржшпте новца" непосредно
пошисује уговор о купопродаји трж ш ш ог материјала са трећим лидем, a за рачун
клијента.
Као члан Београдске берзе а.д. Београд п Мовтенегроберзе а.д. Подгорица,
"Тржишге новца" а.д. Београд може да обавља и послове купопродаје акција на
обе ове берзе.
»Тржипгге новца« а.д. почев од јуна 1998. године све послове трговања y слободној ванберзанској трговпни харгпјама од вредностп обавља на Београдској
берзи а.д. Београд.

Брокерска фирма као агент за трансфер
»Тржишге новца« а.д. Београд je, y циљу подршке процесу својпнске трансформације, a нарочито трговине акцнја, разрадило н модел пружања стручне помоћи емитентима акција око правилног преноса власшшггва на акцијама које су
предмет купопродаје. Код овог правног посла брокерска фирма би наступала као
агент за трансфер, a конструкција посла je y глобалу следећа.

Брокерска фнрма закључује посебан ушвор са емитентом - предузећем које
спроводи својинску трансформацију, по коме та брокерска кућа има ексклузивно
право, али и обавезу да за рачун емЕггента обавља све послове везане за пренос
власнипггва на акцијама емитента, које су предмет купопродаје.
Емитент на свакој потврди о емитованој акцији наглашава назив брокерске
куће - агента за трансфер.
Купац п продавац акције ce по утврђеној процедури договарају, односно закључују уговор о купопродаји акдије, где je посебан елемент цена акције.
Агент за трансфер проверава и потврђује валидност потврде продавца о постојању његовог права власншлтва на акцији изводом из књиге акционара и/или
потврде банке о стању на депо рачуну продавца.
Н а основу увида y уговор - закључницу о купопродајп акција, као и извршење
обавеза и кунца и продавца, агент за тразсфер оверава уговор, као правоваљани
документ за пренос власништва на акцпји и даје налоге за евидентирање промене
власништва y књизи акционара и на депо —рачуну. Агент за трансфер je обавезан
да изврши плаћање пореза на промет акција, a за своје услуге наплаћује провизију
и друге тропжове.
Ако ce ради о купопродаји акција које ce налазе на листингу берзе, агент за
трансфер обавештава берзу о закљученој трансакцији, односно променн власшшггва на акцији.
Контролу и надзор над радом агента за трансфер, који je брокерска фирма,
вршн Савезна комисија за хартије од вредноста и финансијско тржшпте.
Оваква улога брокерске фирме би требало да буде од општег интереса и да
пре свега обезбеди јавност и правну ваљаност трговања, запггиту права како инвеститора, тако и емитента акција, као и уредно и благовремено измиривање обавеза према државн.

Закључна разматрања
Закон о својинској трансформацији je изузетно важан за развој тржишта капитала y нашој земљи, јер његовом применом, одвосно спровођсњем поступка
својинске трансформације треба да ce дође до ваљаног тржишног материјала - акција, које су основ трговања на тржипггу капвтала. Са друге стране и ефикасно тржиште капитала поспешује процес својинске трансформације, тако да ce заправо
ради о међусобно уско повезаним и условљеним акгивностима.
Чињеница je да код нас не постоји довољна колжчина знања из ове области на
готово свим нивоима, па je нужност да сви актери y овој »игри« наступају професшнално и помажу да процес успе. Изузетно je важно да ce берзе и берзански посредници, као очигледно главни репрезенти финансијског тржишта, на челу са
Савезном комисијом за хартије од вредности и финансијско тржиште, али и са
много активнијим, агилнијим и ефикаснијим Пословним удружењем берзи и бер-

занских посредника СР Југославије, још виттте него до сада ангажују на остваривању својих едукативних и консултантских услуга.
Нужно je и убрзање рада на прописима који треба да заокруже институцијални, али и функдионални оквир за ефикасно тржипгге капитала (инвестициони
фондови и инвестициони менадери, клириншке куће, депозитари, централни регистар или централни депо хартија од вредности, депо рачуни).
Имајући y виду законом прописану динамику стидања акција y поступку својинске трансформације, прве акције ce могу наћи y промету тек крајем 2001. године. Очигледно je да има довољно времена да ce отклоне све недоумице око места и
начнна трговања акцијама из својинске трансформације, као и да ce формира
адекватан механизам регистровања и преноса власнишгва на акцијама које су
предмет трговања. Међутим, то никако не значи да треба чекати, већ практвчно
поклоњено време треба искористити за стварање неопходне климе поверења y институције и инструменте тржишта капитала, чему je и овај прилог требало да слу-

жп.

Проф. dp Muodpaï Мићовић,
Правни факултет, Крагујевац

Берзански промет акција издатих по основу
приватизације
1. Узајамна веза између приватизације и берзе
Приватизација je израз потребе и става, који je усвојен како y развијешш индустријским земљама, тако и y земљама y развоју. Потискивање државне и друштвене својине из привреде, на чије место долази приватна својина, има за цнљ стварање услова за формирање ефикаснијих предузећа, a тиме и привреде y целини.
Процес приватизације треба да допринесе да ce смањи простор за државни интервенционжзам y привреди, да ce смање субвенције из буџета радж покривања губитака јавног сектора, да ce обезбеде додатни извори фшансирања који су потребни
за рад и развој привредних субјеката, да ce развије берза ефеката, као место на коме ce тргује дугорочним хартијама од вредности.
Берза ефеката ce појављује као значајан чинилац за успешно спровођење
приватизадије, с обзиром да она представља основно тржшпте преко кога ce одређују цене акција, a тиме и вредност једног привредног субјекта. Берза доприноси
да ce оствари и низ других погодносги. Тако, она утиче на повећање штедње; омогућава рационалну, тржишну алокадију средстава, уместо диструбутивне (државне) алокације; утиче на побољшање финансијске структуре предузећа (уместо да
ce настанак и пословање предузећа финансира из кредвта, хартије од вредности
омогућавају дугорочно власничко финансирање предузећа); допршоси остварењу
власничке демократије (у САД и Јапану сваки пети становник je индивидуални акционар, y Великој Британији и Канади сваки шести, y Француској сваки десети, a

са окончањем процеса приватизације рачуна ce да ће y Србији бити четири милиона акционара).1)
Спорост y спровођењу прмватизације (проценат трансформисаног друштвеног капитала je симболичан2', a трансформација државног капитала готово да није
почела) има за последицу да, код нас, берза ефеката не функционише. Н а нашем
финансијском тржишту углавном ce тргује краткорочшш новчаним инструментима. Акције, као берзански материјал, који би ce котирао и са којим би ce трговало на берзи, наше тржиште капитала практично и не познаје. При томе, узроке за
то не треба тражити само y изостајању процеса приватизације, већ и y одсуству понуде квалитетних, високоприносних акција (акција које су већ емитоване)3). Ако
ce на ово додају и некж другп неповољни чиниоци: привредна и политичка нестабилност, инфлаторна кретања, y садашњем тренутку, и да су прилжке на тржишту
ефеката другачије, тепжо би могло да ce успостави секундарно тржишге хартија
од вредности.4)
У очавајућж значај берзе за успепшо спровођење процеса приватизације, као и
могућност да ce преко финансијског тржшпта анимира штедња, која ce налази код
становнишгва, a y циљу обезбеђења потребних средстава за дефицитарни сектор прпвреду5), законодавац одређује да ce акцпје издате по основу прпватпзацнје
стављају y промет путем берзанских посредника преко финансијске берзе (чл. 20.
ст. 3. и 27. ст. 1. и 2. Закона о својинској трансформацији6), "Сл. гласник PC", бр.
32/97). Преко оваквог законског решења настојп ce да ce формнра централизовано, ефикасно н транспарентно тржиште акција, да ce спрече нелегалне трансакције и да ce постпгне тржишна цена за акције издате по основу прпватизадије.
Ефектна берза добија неопходан матерпјал за функционисање и нстовремено ce
подстиче рад берзанских посреднпка, којима ће индивпдуална лпца поверавати акције на продају илп ће преко њих куповатп акције другпх власника.
Расподела и продаја акција, осим преко берзе, може ce спровести и на основу
јавног позива7) (чл. 17. ЗОСТ). Прп томе, берза, по правилу, органпзује препродају већ стеченпх акцпја y посгупку приватпзадије (берза y функцијп секундарног тр1.
2.

3.
4.

5.
6.

Вукотић, В., Развој финансијског тржишта и реструктуирање привреде, II Милочерско
саветовање: Финансијско тржиште y периоду транзиције, Београд, 1994, стр. 222.
Од готово 7.500 друштвених предузећа y Србији, која би требало да коначво уђу y процес
приватизације, према подацима из фебруара ове године, око 200 je прошло “први круг", a
само неколико предузећа je ушло y "други круг" (БИП, “Јагодивска пивара", “Телефонкабл", "Југент”, "Металац”). Према неким прорачунима, са оваквим темпом приватизације, y Србији би ce тај процес оковчао тек за 80 година.
Симић, Д., Хартије од вредности и остали ивструменти обезбеђења потраживања плаћања на финансијском тржишту, Берза, посебно издање, 1998, стр. 17.
Да би тражња на тржишту акција била изражена потребво je да добит од инвестирања
буде изнад пројектоване инфлације. О овоме: Вуковић, Д., Келечевић, Л., Дуканац, С ,
Берзе y Југославији и водич кроз берзе акција y Европи, Београд, 1995, стр. 51.
Васиљевић, М., Ђуричин, Д., Познанић, Д., Водич за примену Закона о својивској трансформацији, Београд, 1997, стр. 9.
У даљем тексту ЗОСГ.

жипхга ефеката). Међутим, берза може да врши п функцију примарног тржшпта
на коме ce обавља првп откуп акција од стране купаца. У вези са тим намеће ce питање које акдије и под којим условима ce могу продавати на берзи из "прве руке".
Осим тога, треба утврдити y оквиру ког режима, берзанског ијш неберзанског, ce
може организовати стављање y промет акција издатих по основу приватизације.

2. Јавни позив за расподелу и продају акција
Продаја акцпја јавним позпвимо78^ на нивоу предузећа спроводи ce y два круга. Пре стицања акција y првом кругу, предузеће преноси 10 одсто од укупног износа капитала предузећа које ce трансформише Републичком фонду за пензијско
и ннфалидско осигурање запослених (чл. 22. ст. 2. ЗОСГ).
Први круг прпватизације обухвата стицање акција под повлашћеним условима. У шггању je поклон који ce сшче уписом акција. Право на поклон акције имају
запослени y предузећу које ce приватизује, запослени y другим предузећима и установама, бивттш запослени, пензионери и земљорадници. Поклон износи 400 ДЕМ
за сваку годину радног стажа, с тим да укупан износ поклона не може да пређе 60
одсто процењене вредности капитала предузећа које ce приватизује.
Други круг приватизадије може да ce састоји из две фазе. Прва фаза резервисана je за продају акцнја са попустом уписницжма акција који имају право на стицање ових акцпја. Право прече куповине акција y другом кругу имају постојећи акдионари сразмерно номиналној вредности акција стеченнх по основу уииса (на
поклон). Акцжшари који су стекли акције на поклон имају право куповине акција
са попустом чија номинална вредност не може да пређе износ од 6000 ДЕМ. По7.

8.

Закон о прнватизадији Републике Црне Горе ( “Сл. лист РЦГ", бр. 6/99) одређује да ce
различите методе приватизације (продаја акција, продаја пословне активе предузећа,
издавање акција запосленима y предузећу, замена акција за приватизационе ваучере, упис
нових акција путем докапитализације, замена дуга за акције, заједничко улагање) могу
извршити путем јавног надметања, јавног тендера (начин продаје акдија путем јавног тендера регулисан je Уредбом о продаји акција путем јавног тендра - "Сл. лист РЦГ", бр. 8/99)
или јавном понудом.
Продаја акција на основу јавног позива представља један од метода примарне продаје емитованих акција. Поред тога, примарна емисија може да ce изврши ггутем тендера. То je
такав метод код кога купци сами пријављују цену коју су спремни да плате за акције, с тим
што ce претходно одреди доља цена испод које ce акције неће продавати. Методом директног пласирања емисија ce не нуди јавности, већ само одређеном брхзју великих институционалних купаца (пензиони фовдови, осигуравајућа друштва). Обрнуто, методом јавве
повуде емисије ce нуди јаввости. Методом права врече куповине возивају ce постојећи
акционари да путем права прече куповине емисије вових акдија откупе исте y сразмери са
бројем акција које већ поседују. Цева акција вове емисије, која ce продаје путем права
прече куповиве, мора да буде нижа од постојеће тржишне цеве већ издатих акција исте
врсте. Величина дисконта варира: већа je код оних емисија за које није сигурво да ће моћи
да ce продају. Издавањем акдија во дисконтованој цеви има за последицу пад тржипшецеве акција, која ce формира ваков емисије. О овоме: Ћосић, Б., Пујић, Д., Берза
хартија од вредности и берзавско пословање, Београд, 1991, стр. 40-45.

пуст ce састоји из основног (20 одсто) и допунског (1 одсто за сваку годину радног
стажа) попуста. С обзиром да ce све преостале акције након првог круга могу
искористити за стицање са попустом (чл. 13. ст. 2. ЗОСГ), други круг приватизације може да ce заврши већ y овој фази. А јш , ако све расположмве акције за стицање акција са попустом не буду уписане, овда ce преостале акције, y другој фази, могу стећи без попуста. Треба имати y виду да ce све акције (и са попустом и без попуста) уписују по истом јавном позиву и y истом року из другог круга, с тим што ce
акције без попуста могу купити тек након реализације права на стицање акција са
попустом од стране лица која имају то право.
Осим предузећа, одређне акције и под одређеним условима може да стави y
промет јавним позивом акцијски фонд (чл. 27. ЗОСТ).

3. Берза y функцији примарног тржишта
Акције које предузеће не прода јавним позивому другом кругу приватизације,
као и акције које ce гтреносе Пензијском фонду, преузима акцијски фонд. Те акције акцијски фонд може да стави y промет преко финансијске берзе. С обзиром на
законску формуладију (акције могу да ce ставе y промет јавним позивом или преко финансијске берзе), као и да акцијски фонд ставља y промет акције као привремени, номинирани носилац преузетих акција9), a не као лнце које куповпном, као
власник, извлачи права и располаже са акцијама, то би овакав промет могао да
представља једну од фаза примарне емисије акција. Услед тога, могло би ce рећи
да берза, y овом случају, врпш функдију примароног тржшпта.10)
Све акције које ce стављају y промет преко финансијске берзе, од стране акцијског фонда, могу да ce поделе y две категорије. Прву категорију чине акције које ce обавезно ставл>ају y промет преко берзе. То су акцпје које су пренете Пензионом фонду (10 одсто акцпја). Другу категорију чине акције које евевггуално преостану после другог круга приватизације. То су акцжје које предузеће не прода до
истека рока из јавног позива за други круг (чл. 24. ЗОСТ), као и уписане акције са
попустом од чије отплате су одустали уппснпцп акција (чл. 25. ЗОСГ). И з наведеног ce може закључити да je реално очекивати да ce преко берзе, y фази прпмарне
продаје, реализују акцнје које ce преносе Пензионом фонду, као п неквалптетне
акције (емитенти лоша предузећа), с обзиром да ce све преостале акције након првог круга моху стећи, y другом кругу, са знатним попустом.
У вези са овлашћењем акцијског фонда да прода акцнје, које пршадају Пензионом фонду, намеће ce следеће шггање: којп рацио оправдава постојање овакве
одредбе? Присушо je схватање да Пензијски фонд мора да располаже акцнјама
преко акцијског фондаП), како ce не бн догодило да акције истог предузећа y исто
време продајом од стране два субјекта пмају различиту цену12). Чпни ce да су усва9.
10.

Васиљевић, М., Ђуричин, Д., Познанић, Д., нав. дело, стр. 68.
Примарно тржиште егзистира док први купац не прода другом хартије од вредности, када
настаје секундарна трговина хартијама од вредности. О томе: Симић, Д., нав. дело, стр. 18.

јањем оваквог решења занемарене одређене чињенице које не оправдавају примену наведеног законског става. Прво, Пензиони фонд представља стварног власника акција, за разлику од акцијског фонда који je привремени, номинирани носилац
преузетих неуписаних п непродатих акција. Друго, за разлику од прсузетих неуписанпх и непродатнх акцпја, које још нису нашле свог власника, услед чега ce њихова реалпзација вршп y оквиру примарне емпсије акција, нема сметњи да ce акције,
које су пренете Пензионом фонду, продају на берзи, као секундарном тржишту, на
основу одл)'ке самог Фонда. (Пензиони фонд, као власник, продаје акције другом
лицу које постаје власник - продаја из друге руке). Треће, средства остварена продајом акција чијп je власник Пензионп фонд припадају њему, као институционалном пнвестптору1 док ce остала средства остварена продајом друштвеног кашггала расподељују, y складу са законом, на одређене фондове. Четврто, Пензионом фонду, као власнмку требало би доггуститп да он сам управља портфељом акција којима располаже, па да y том смислу одреди да ли ће акције ставити y промет
и по којој ценн ће то учинити.
Што ce тичс рока y коме акције морају бжги ставл>ене y промет 3 0 СГ не садржи никакво одређење. Он ce може утврдити програмом акцијског фонда и субјекта приватизације.
Акцијски фонд може да стави y промет преузете акције под условом да претходно омогући акционарима, предузећа које ce прнватизује, да остваре Ћраво прече куповине. У том циљу акцијски фонд je дужан да благовремено писмено обавести субјекта својпнске трансформадије о намери продаје преузетих акција (чл. 12.
ст. 2. Закона о акцпјском фонду Републпке Србпје, "Сл. гласник PC ", бр. 44/98).
Право прече куповине имају акционари предузећа (акционари по основу уписа, акционари акција са или без попуста) сразмерно номиналној вредносги стечених акцпја (чл. 27. ст. 5. ЗОСТ). Као критеријум за остваривање права првенства y
откупу узимаће ce нарочвто висша готовинског учешћа и рок за отплату акција
(чл. 27. ст. 6).
Поводом прпмарне продаје акција на берзи присутно je мишљење да берза
треба да посебним актом уреди услове, поступак и начин пријема на посебан листинг акција проистеклих из поступка својинске трансформације, као и коју ће докумевггацију предузеће подносити уз захтев за листинг. Истиче ce да би требало
поднети сва она документа која ce траже и онда када ce акције издају на основу
одобрења надлежног савезног органа. Н а основу свега поднетог доносило би ce
решење о прнјему на листинг, односно о одбнјању захтева141 С обзиром да ce ради123
11. Према Закону о приватизацији РЦГ различити фондови (Фонд за развој, Пензиони фонд,
Завод за запошљавање, приватизациони фондови) не могу, осим преко организованог
тржишта капитала, међусобно продавати, саглашавати ce са продајом и размењивати
акције, с тим што Пензиони фонд има могућност да одлучи који ће број или проценат
акција да понуди на продају (чл. 12).
12. Васиљевић, М., Ђуричин, Д., Познанић, Д., нав. дело, стр. 6 и 71.
13. Исто, стр. 72.

о примарној продаји, која ce на основу закона може вришти на берзи, и да ce за
емисију акција не захтева одобрење надлежног органа (чл. 77. ст. 1. тач. 2. Закона
о хартијама од вредности, "Сл. лист СРЈ", бр. 26/95),тешко ce може прихватити да
берза има могућност да прописује услове за пријем на посебан листинг, и да y вези
са тим доноси позитивно или негативно решење о пријему на листинг берзе. Берза
треба, на захтев акцијског фонда, да омогући стављање y промет акдија које ce не
могу наћи на званичном листингу берзе (ту ce могу наћи само материјали који
испуњавају услове прописане берзанским правилима).
Акције, које су предмет продаје, емитују ce тако да гласе на име (на исти начин као и акције које ce стичу упжсом, као и оне које ce ггродају са попустом), иако
y смислу Закона о предузећима и Закону о харгијама од вредности могу гласити на
име шш на доносиоца. Овакво одступање, за које не постоји суштински разлог, не
може ce објаснити другачије него тиме да ce желела направити разлжка између акција које могу гласити само на име a издају ce y оквиру примарне докапитализације, н оних које могу гласити и на доноспоца a нздају ce y оквиру секундарне докапитализације1^. Иначе, ако ce има y виду настојање закондавца да ce промет акција остварује преко берзе, и да ce такав промет отежава издавањем акција које
могу да гласе само на нме, то je требао да буде разлог да ce предвидп могућност издавања акција које би могле да гласе и на доносиоца.

4. Берза y функцији секундарног тржишта
После прве продаје, свака наредна куповпна и продаја између нмаоца п купца
хартије представља промет на секундарном тржнппу. Трговање на секувдарном
тржпшту може да ce одвија y оквиру берзанског пли ванберзанског промета. Берзанскн промет ce остварује на службеном делу берзе - за берзанским пултом. Ванберзанскн промет ce одвија ван службеног дела берзе и то на једна од следећвх начина: y оквиру берзанског пословног простора, ван паркета (промет на "кулисама" ,у "предсобљу ") при чему ce правп разлика између регулисане и слободне ванберзанске трговпне; y банкама и назива ce мсђубанкарскн промет; између учеснпка на тржишту капитала, ван берзе н банака, a назива ce слободнп промет или "телефонскн промет ефеката"141516).
Према ЗО СТ акције ce стављају y промет преко финансијске берзе. Да лп ће
ce са њима трговати y оквиру берзанског илп ванберзанског режима зависи од тога y којој мери испуњавају услове одређене берзанским правилвма.
Да би са акцијама могло да ce тргује y оквпру берзанског режима, a што значи
да би могле да буду примљене на званични листинг берзе, потребно je да буду
испуњене две групе услова. Једни ce тичу издаваоца, a друти ce тичу акцнја17-). Еми14. Миловановић, Д. Зечевић, П., Својинска трансформација и финансијска берза, Право и
привреда, бр. 5-8/97, стр. 695.
15. Васиљевић, М., Ђуричин, д., Познанић, Д., нав. дело, стр. 61.
16. Ристић, Ж., Тржиште капитала, Београд, 1990, стр. 21.

тент мора да поднесе документе којима доказује да je основан y складу са постојећим прописима (акт о оснивању и организацији, статут, решење о упису емитента
y регнстар код надлежног суда); да поднесе билансне показатеље о пословању током пропнсаног минималног броја претходних година; да достави мишљење овлашћеног лица о бонитету. Што ce тиче акција потребно je да ce поднесе доказ да
су пздате y складу са важећим прописима (доказује ce подношењем одлуке о емисији, решења надлежног органа о одобрењу емисије); доказ да je емисија извршена
најмање y впсини пропнсаног миннмалног износа; акције морају да буду слободно
преносиве; y циљу нормалног функционисања тржиигга, акције морају да буду распрострањене међу становнишгвом y одређеном минимално прописаном проценту y односу на вискну емисије; издавалад мора да објави (путем проспекта) податке о себи и акдијама, како би улагачима омогућно да стекну потпуну и истиниту
представу о њиховој вредности.
Н а основу наведног може ce са сигурношћу рећи да највећи број емисија неће
испуњавати услове да ce нађу на званичном листангу берзе. И з тога проистиче да
ce са њима може трговати y оквпру ванберзанског режима. При томе, практично
би било да ce промет ових акција одвија y оквиру посебног ванберзанског тржитттта, што би омогућлло лакше праћење обима и услова под којима ce одвијају трансакције y вези са њима. По истеку одређеног периода времена надлежни берзански орган би могао да донсе одлуку, на основу процене о испуњености одређених
услова од стране емитента и заинтересованости потенцијалних инвеститора да тргују са одређеним акцијама, да ce на њима почне трговање y оквиру неког другог
режима трговине1718'*.
Стављање y промет акција на берзи ограничено je на два начина: протеком
одређеног времена и правом прече куповше, које je установљено y корист постојећих акционара.
Акцијама са и без попуста акционари могу да располажу (да их ставе y промет) након њихове уплате (максимални рок за оталату акција, доје ce уплаћују y
ратама, je 6 година од дана закључења уговора о продаји акција). Овакво решење
je y складу са чл. 26. Закона о хартијама од вредности према коме ce акцијама емитовашш y поступку својинске трансформације може трговати под условом да су y
целини уплаћене. Акције које ce стичу уписом, као поклон, могу да ce ставе y промет тек по њиховом мздавању, које ce врши постепено y периоду од 5 година и то:
17.

О овоме више: Јовановић, Н., Право Европске заједнице и наше право о котирању
ефеката, Право и привреда, бр. 5-8, стр. 480.
18. У Француској ce за ефекте којима ce тргује на секундарвом берзанском тржишту, јер не
испуњавају услове за трговину на званичном (првом) тржишту, прописује да савет о
пријему таквих ефеката на званични листинг берзе, о томе да ће ce са њима и убудуће
трговати на секундарном тржишту или о њиховом брисању са листинга секундарног тржишта и пребацивању на треће тржиште - тржиште изван котације. Осим тога, Француска y
последње две године уводи ново тржиште на коме ce тргује ефектима младих предузећа,
за која ce процењује да имају велики економски потенцијал. О овоме: Delebecque, P., Ger
main, М., Traite de droit commercial, t. 2, Paris, 1996, стр. 82.

10 одсто по истеку прве године, 20 одсто по истеку друге и треће године, 25 одсто
по истеку четврте и и пете године. Овакво сукцесивно издавање акција ce образлаже потребом развоја акционарске културе и коришћења ефеката преструктуирања19). Овде ce одмах намеће питање да јш постоји суштински разлог за ограничење права располагања стеченим акцијама? Ако ce има y виду да ce на овај начин
стиче 60 одсто акција, да ce остатак може стећи куповином на рате y периоду од 6
година, јасно je да ће ce овакво решење неповољно одразити на потребу што брж ег развоја берзанског пословања и настанак свих оних позитивних ефеката које
такво пословање доноси.
Постојећи акционари, сразмерно номиналној вредности акција које поседују,
имају законско право прече куповше акција стечених по основу уписа, акција стечених са или без попуста. Огранжчење права располагања путем права прече куповине односи ce само на могућност прве берзанске продаје акција. Ово решење
je супротно чл. 233. Закона о предузећима према коме ce промет акцнја може
условита правом прече куповине када ce ради о акцијама које ce не продају и не
купују на берзи. Хартије са којима ce тргује на берзп морају да буду слободно преносиве (то je један од услова да би биле примљене на лжспшг). Зато одвијању берзанског промета не може да буде надређено право прече куаовпне1920).

5. Закључак
Доношењем одређедних прописа (Закон о берзама, берзанском пословању и
берзанскнм посредницима, Закон о хартијама од вредности, Закон о својинској
трансформацији) створен je потребан правни миље за берзански промет акција.
До сада, с обзиром на одсуство квалитетнпх акција н присуство неповољних фактора (привредна нестабилност, пнфлација) берзанскп промет акција je изосгао.
Доношењем ЗО СТ, који би требало да ce дефинигивно појави као замајац процеса приватизације, на тржитпту ће ce појавптп, барем y квантитативном смислу, потребан материјал за берзанско пословање. При томе, потребно je показати неопходан степен пажње да не би било брзо изгубљ>ено поверење y ефектну берзу (и
пре него отпочне стварно са радом). Зато на лпстинг берзе могу доћп само материјали оних емитената који имају добар рејгпнг, који исказују вишегодшпњи раст
и позЕггивне фпнансијске ефекте y пословању. У сваком случају, акдпјама издатим
по основу приватизацнје, до доношења одлуке о "квалитету " матерпјала и о самом
емитенту, може ce трговати y оквиру посебног ванберзанског тржишта. А, да би
ce та трговина могла што пре реализоватп, y обиму потребном да ce обезбедп континуираност берзанског тржипгга, нужно je да ce скрате роковп, предвиђенп законом, за стављање акција y промет.
19. Васиљевић, М., Ђуричин, Д., Познанић, Д., нав. дело, стр. 19.
20. Merle, Ph., Droit commercial, Paris, 1998, стр. 302.

Берзанско пословање карактерпше брзина и ефикасност, што има за претаоставку отхлањање свих препрека, сметњп таквом пословању. Ради тога треба проценитп y којој мери има места законским одредбама да акције могу да гласе само
на име и да постојећи акцнонарп имају, приликом прве продаје акција, право прече
куповине.

Мр Добросав Миловановић,
Правни факултет y Београду
Пава Зечевић,
Београдска берза

Регулатива на финансијском тржишту - нова улога
регулатора и берзи
Увод
"Када су предмет финансијска тржишга, терминп "регулисати" и "регулација" почињу да звуче анахроно".1' Према Websteru, термин "регулисати" значи
"конгролисати илп усмеравати путем правила, принм ипа, метода итд". Фпнансијска тржитпта не могу впше битп кошролисана нли усмеравана y истом смислу п на
исти начин како je то чињено пре две деценије. Велики потреси који ce циклпчно
дешавају забрињавају креаторе политике, практпчаре и инвеститоре зато што ce
тада види да ce нико реално не налазп "под контролом". Отуда су регулатори почели поново да размшлљају не само о регулацпји, већ о фундаменталним поставкама савременог тржишта н његове улоге y кренрању укупних економскнх, соцпјалних и полптичких односа. Ефнкасност фпнанснјског тржшпта y будућностп ће
представљати комбинацију онога што регулатори планирају да ураде са једне
стране, као п понашања учесника на тржитпту, јер ce потоњп не усклађују пасивно
са регулаторним актима.
Енормни развој тржшпта фпнансијскнх пнстр^мената y последње време неизбежно захтева ноновну фундаменталну процену разлога п обима регулације, као н

начина ефекхивног регулисања учесника и операција y драстично измењеном
окружењу. Најзначајније je то што више не постоје јасне контуре и дефиниције
"тржшнга" - y смислу географије, учесника или производа. Готовинским и деривативним производима ce тргује на разним тржиштима од стране различитих трговаца, y складу са различитим правилима п механизмима трговања. Међугим, поставља ce питање да ли би тржиптга требало да буду "различита" и са регулаторног аспекта?

1. Ново окружење финансијских тржишта
Радикалне промене y виду рапидног развоја технологије, све комплекснијих
финансијских производа, нових аутоматизованих система трговања и концентранције иввестиционе моћп унутар институција, водиле су истинској глобализацији
фшансијских тржишга, са рекордним нивоом прекограничних инвестиција и трговања. Инвестиционе фирме и банке пружају финансијске услуге и производе y
више земаља, тако да инвеститори имају све више воље и могућности да усмеравају кашггал, a зајмопримци и емитенти хартија од вредности све више начина да
траже изворе средстава преко националних граница. Технологија je омогућвла нове методе комуникације и електронске системе трговања којм истовремено повезују трговце, без обзира на њихову физичку локацију. Учесници на тржипггу настављај}' да проналазе начине заобилажења постојећих тржшпних структура и регулаторних ограничења, увођењем услуга и производа који користе предности најновијих унапређења технологије.
Креирају ce нови фшансијски инструменти и технике трговања које представљају изазов старим регулаторним концеппгима и не уклапају ce y традиционалне
дефиниције и регулаторна ограничења. Тако на пример код финансијских деривата постоје предности управљ>ан>а ризиком, али и велики ризици и потреба за сарадњом регулатора. Расте глобална конкурендија и дерегулација тржишта капитал а Без обзира на степен утицаја других фактора, конкуренција не може бити
укроћена на начин на који законодавци и регулатори сувише често ммсле да je моry'fee. Рађање обвезница еуро тржипгга средином 60-их нису предвиделе власти
САД, када су наметнуле ковтролу капвтала и нови порески систем, a сада су ce она
развила y велико међународно тржиште, без бвло каквог формалног директног
регулаторног надзора или усмеравања.
Дерегулацију каракгерише допуштање организацијама, које су раније биле
ограничене на специфичне функције, да пропшре своје активноати на сродне делатости. Промене y легислативи охрабриле су конкуренцију између раније изоловалих области, па тако банке, инвестициона друпггва и фонд менаџери настоје да
понуде клијентима различите врсте штедних рачуна, услуге чувања и управљања
портфељима, као и друге тржишно повезане инвесшционе производе.
Протеклу деценију je обележио прелаз са финансирања путем банкарских зајмова ка финансирању преко хартија од вредности кроз инститиције тржишта ка-

питала (секјуритизација и дисинтермедијација). Велике корпорације некадашњи
зајмопримци све ce више окрећу дужничким хартијама од вредности. Банке по наруџбини клијената профилишу ризик каматне стопе и валута пугем свопова, секјуритизују и продају своје хипотекарне зајмове. Коначно, инвеститори прелазе са
класичне пггедње и банкарских депозита y ликвидно тржжпте новца и инвестиционе фондове. Имовина заједничких фондова y САД представља око 85% вредности банкарских депозита, док je раних 80-их чинила само 10% те вредности!
Све изразитија доминација институпдоналних инвеститора захтева преиспитнвање регулаторног приступа. Институционални инвеститори уоппггено захтевају мање регулаторне зашгите и захтевају ликвидно, али поштено тржшлте без
сметњи y виду регулаторних трошкова при прикупљању капвтала и активности
трговања. Уколико ce регулатива y конкретној земљи или области брзо не прилагоди, они одлазе на друга тржишта шш y друге финансијске инструменте. 2)3

2. Историјски приступи регулисању тржишта
Регулација тржипгга капитала je постављена и развијана када су тржигпта кашггала по свом домашају бнла y знатној мери национална. Са друге стране, глобализадија захтева хармонизацију регуладије тржшпта, да би ce избегла међународна регулаторна арбитража н минимгоирао рнзик регулаторне грешке која може
имати системске имшшкације за глобална тржипгга хартнја од вредности, a пре
свега акцпја и финанспјсних деривата.
Регулаторни систем САД
Усвојен je пре внше од 60 година н фокусиран je на креирање регулаторне
структуре која je резултнрала y потпуно транспарентним тржжштима3^ јер je
главни циљ био запггита ивдивидуалних пнвестптора. Систем којп делује кроз
мрежу седам различитих закона, резултирао je y регулацији механгоама дистрибуцпје хартија од вредности, обавези објављпвања одређене врсте података за компаније чијим ce хартнјама јавно тргује, лицевцирању професионалаца који раде са
хартпјама од вредностп, надзора над трговањем на организованом тржннпу, регулацији преузимања н стицања већпнских пакета акцнја п регулацијп пнсајдер трговања. Свака држава y САД има и свој систем регулације хартнја и користи слпчне
2.
3.

Bernard J. Foley, Capital markets, 1991 Hong Kong
Циљ Закона из 1933. годш е je "да пружи потпуно и поштено објављивање карактеристика продатпх хартија... и да спречи преваре y продаји које би из тога проистекле1', a
Закона из 1934. године да "регулише берзе и ОТЦ тржшпта... ради спречавања
неправичне и непоштене праксе на таквим берзама и тршиштима...". Иначе, законодавна
шема САД следила je прњмере установљене знатно раније y Енглеској y Bubble Act из 1720
године, Закону о компанија,ма из 1844 године и Закону о одговорности директора из 1890
године

регулаторне технпке као федерална легнслатива, али има мањи утицај због буџетских п федералних приорнтетних огранпчења.
За примену регулаторне шеме надлежна je SEC (Комисија за хартије од вредностн и берзе). Рамнје je овај модел посматран као строг и формалистички, али y
последње време SEC заузима флексибилнији приступ y регулацији. Међутим, постоји питање координацнје SEC-a са другим федералним агенцијама које имају регулаторне надлежности над извесним аспектима тржишта хартија од вредности
(Одбор Федералних резерви, Мпнистарство фпнансија, Мшшстарство рада, Комисија за трговање робним фјучерсима, Канцеларија контролора валуте, Федерална корпорацпја осигурања депозита (FDIC), Корпорацпја запггите инвеститора
y хартије (SIPC) п Корпорадија за пензпјска давања). Притисак. међународне конкуренције утиче на изградњу конзпстевтне и координисане регулаторне "политике " y стварнма од значаја за глобална тржшпта хартија.

Саморегулаторни систем В. Британије
Законом из 1986. године, амандманима из Регулације јавне понуде харгија од
вредности 1995. године и креирањем SIB-a (Одбор за фннансијске услуге), брптански регулаторни систем ce приближио моделу САД. Ипак. они ce још разликују
јер ce постојећн британски модел вшпе ослања на саморегулацију под фрагментираним системом SRO (саморегулаторних организација) које усвајају и примењују
правила y погледу актввностн својих чланова. Ипак, захтев за добро информисаним и попггетш тржшпгем резултирао je да су регулаторне промене дизајниране
да произведу детаљнжје информације и обезбеде њихово обимније пшрење. Конзистентно регулаторном систему САД, В. Британија захтева од компанија да подносе периодичне информације и да објављују материјалне промене да би ce тржишге одржавало потпуно информисаним. У последње време регулатива ce бави
и посебним питањима тржшпта, као што je трговање дериватима и регуладија инвестидноних саветника. Предложеним реформама британскн систем ce y још већој мери приближава амерпчком регулаторном систему (кроз формирање државног регулаторног тела - FSA), али иде и корак даље, јер ће FSA обједжњавати не
само надлежности постојећих саморегулаторних организација на тржжшту хартија, већ и регуладију банака, осигуравајућих компанија и друпггава за пословање
хартијама од вредностп н осталих учеснпка на финансијском тржишту 4\ игго je y
већини земаља y надлежности дентралних банака или посебних регулаторних тела.

4.

(Надлежност надзора над банкама, као и тржиштима новца на велико и ECHO, клириншким кућама страних валута)

3. Циљеви регулаторног система
Ефикасно деловање тржшпта капитала je од стратепжог значаја за националну економију. Без поверења инвеститора, привреда не може прикупити капитал,
одржати економски раст или обезбедити појединцима средства ради задовољавања њихових дугорочних финансијских потреба. Инвеститори захтевају ј ш к в и д на, транспаренгна и добро информисана тржипгга. Они такође траже тржишга са
ниским трошковима трансакције и високим интегритетом.
Наставља ce дискусија да ли савременим глобалним тржипггима харгаја више
користи модел хармонизације или конкуренције националних регулатива хартија
од вредности. Постојећим овлашћењима националних регулаторних структура,
одговорним за локална тржишта, прети ширење међународних тржиигга. Учесници на глобалним тржшптима хартија од вредности, лако могу избећи националне
регулаторне структуре ако су оне за њих тегобне, преносом пословања на тржиште изван јурисдикције шш на берзе са мањим трошковима или захтевима. Раније
одвојени и аутономни национални регулаторни системи све су свеснији међусобног постојања и могућности да ce подигне обим трансакција смањивањем регулаторних оптерећења. Ови притисци узроковали су померање према заједнидж регулаторних система без жртвовања укупних националних структура.
Без сумње постоје сегментн регуладије хартија које je потребно y већој мери
прилагодити хармонжзованој регулативи. Области које ce тггчу суштине глобалшгх регулаторних потреба за обезбеђењем ликвидног, ефикасног, добро информисаног и поштеног гржитлта су најпогодније за координиран}7 регулацију. Код
свих споразума хармонизацнје с друге стране остаје много неспецифицнраних детаља који националнжм рехулаторним режимима остављају пуно простора за конкурентске маневре и током времена, ерозију "полигике" хармоннзације. Стога je
снажно економско, политичко и морално деловање међународне регулаторне заједнице неопходно за обезбеђење дејства сваког споразЈ^ма о хармонизапрји.4

4. П отреба за регулаторном флексибилносћу
Регулаторна н инстшутдионална структура тржшпта хартпја од вредностп један je од начина на који различита тржишта међусобно конкуржп}' (берзе међусобно, берзе и ОТС, како на домаћем тако и на међународном плану). Узроци дисперзије трговања на вшпе тржипгга су: култура неформалног-вантржишног трговања, установљавање ривалских берзи, односно ОТС-а, нове технологије (трговање y кибернетском простору), дисингермедијација (днректно трговање), као и
прекогранична конкуренција.
Стр}жтуирано тржиптге са једне стране може понудити супериорнпје особше
као што je већа дубина, брже извршавање налога, мањи удар цена, веће поверење,
поузданији клиринг, или пак мање тропжове. Ова конкуренција je фактор који ни
један регулатор или тржиште не може игнорисати и значајна детерминанта регу-

лацпје хартија од вредности y свакој земљи. Са друге стране опасности постојања
већег броја тржишта нарочнто y земљама где je тржиште капитала y раној фази
развоја, тичу ce пре свега формирања различитих цена за нсте хартије од вредности и одсуства правовремене ннформације и ефикасне контроле. Због међусобног конкурентског притиска, берзе могу настојати да смање трошкове, чиме њихове функције могу изгубити на квалитету (смањени стандарди транспарентности,
ликвидностн и поштености тржипгга), што je посебно значајно са аспекта њихове
регулаторне функције. Са друте стране, нико не може разумно мислити о ограничењу конкуренције (тј. огранпчавању броја тржшпта) административним средставпма.
У вези стим са аспекта регулатора конкретне околности указују на потребу
реаговања. Тако ако ce истом хартијом тргује на више тржиптга покреће ce питање да ли су разлвчита тржншта интегрисана (као пгго нпр. y САД постоји надионални систем тржипгга) где клијент може дати само један налог брокеру, који га
може усмеравати ка различитим тржингпша, без потребе да добије различите налоге за разлнчита тржипгга. У овом случају не постоји потреба за акцијом регулатора јер je транспарентност усмеравања налога видљива и клијент добија најбоље
извршеље. Међутим, ако тржишта нису ннтегрисана, онда je битно да ли je могућа
арбшража - односно да ли ce може ослонити на снаге тржипгга, нарочито арбитражу, где након одређеног периода нема разлике између цена. Ако je арбитража
изводљива нема потребе за мерама регулатора, мада постоји потреба за опрезом,
јер на пржмер различити периоди салдирања y различитим трж 1шггима и земљама
онемогућавају да ce одмах добије новац из трансакције са једног, да би ce могла извести трансакција на друшм месту. Ако могућност за арбшражом не постоји, онда je питање да ли ce дене разилазе. Теоретски, баланс може постојати било где,
зато што би налози куповине ипши ка једном, a налози продаје ка другом тржипггу. Међутим, ако ce цене разилазе, овда je неопходна регулаторна акција према
брокерпма н посреднпцпма, како бп они постпгли најбољу цену за клијенте

5. Регулаторне мере
Регулаторне мере против фрагментације цена састојале би ce y следећем:
(1) применити ексклузивност листинга - једно трж иш те за једну хартију
(2) ако то није могуће - потребно je повезати трж иш та тако да ce захтева
само једно уношење налога
(3) ако то нмје могуће - олакш ати арбитражу путем транспарентности цена
и аранжмана клиринга-салдирања
(4) ако то није могуће - користити регулаторне и тржиш не снаге ради централизације утврђивања цена.
Ако регулатори сматрају да конкуренција производи нежељене последице
они могу настојати да je угуше сарадњом са другим надионалним регулаторима ра-5
5.

Многи закони о хартијама предвиђају ову одредбу

ди усвајања униформних правила и процедура. Они могу инсистирати да ОТС тржиста личе, што je могуће више, на организоване берзе. Међутим, ако верују да
конкуренција прозводи жељене резултате, онда je они могу олакшати допупггањем уласка на тржшлта хартија и продаваца хартија из других јурисдикција. При
томе ce не сме испустити из вида и чињеница да регулаторна питања одражавају
само борбу за предности између конкурентских п о ј ш т и ч к н х и тржшдних центара.
Историјски, берзе су била места за трансакције обвезницама, што je изворно
значило државним обвезницама и сличним финансијскнм инструментима. Тек касније оне углавном постају места за трансакције акцијама која захтевају екстензивнију јавну регулативу. Знатно већа тржипгга обвезнжца функционшпу без видљивих тешкоћа, и мање контроверзи постоји око ОТС тржишга на којима ce дневно тргује мшшјардама долара, без претеране брнге да ли су довољно регулисана.
Нагаасак на регулацији тржишга акдија, сугерише да je могуће да стварну бригу
не представља толико регулација тржитпта за куповину н продају хартнја од вредносга, већ внше интеракција између оних тржшпга и моћи контроле ентитета који
су значајне економске и друштвене инстититуције. На пример једна од најкарактеристичнијнх особнна регулације хартија y САД je да она прописује објављивања
која мора учинити емитент чијим ce хартијама јавно тргује, што ce лако може сматрати претежно делом компанијског права.
Регулација хартија од вредности има своје изворе y два сасвим различита дела
права и праксе: (1) организација и пракса берзи, као приватннх организација са регулаторним аспектима, које су ce појавиле пре регулације и чије je успешно деловање један од њихових главних цпљева и (2) напорн да ce правни систем користи
за спречавање преваре. У многпм системима, прнватне берзанске организације су
остале регулатор предње лпнпје (front-line), док пх јавна тела, потом, ретулттттту
заједно са сестринским организацијама структурисаним аналогно берзама.6

6. Функције берзи - y новим регулаторним условима
У савременим условима берзе су изложене све већој конкуренцнји формалних и неформалнпх тржшггга. Прилагођавања, уз сарадњу са регулаторним органима нду y следећем правцу:
(1) Установљавање н измена правила трговања. Централнн циљ ових правила je успостављање норми понашања унутар којих ce обављају трансакције на берзп. Историјски посматрано, ова правпла понашања су
настала из обичаја, али како су ce берзе развпле y формалне организације, оне су почеле да их саме прописују. Циљ правила трговањ а je да
пружи стандардизовану форму трговањ а која покрива сва питања изузев цене по којој ће ce одвнјатп трансакцпје.
(2) Заштита од инсолвентности уговорне стране. Да би генернсале трансакције y којима ce цена одређује без разматрањ а било каквог рпзика инсолвентности уговорне стране, берзе су огранпчпле прнступ трговању
на субјекте који испуњавају одређене услове од којпх су најзначајнијп -

(3)

(4)

(5)

(6)

финансијска способност учесника да директно или кроз различите организационе механизме (клиринг и салдирање, фондови, депозити) обезбеде неометано извршење трансакције.
Процес уређивања спорова. П ош то je спори ток правних процедура неконзпстентан са потребама утврђивања позиција страна на берзи, берза
предвпђа процедуру реш авањ а спорова. К ада спор настане око посебне
трансакције, интерни механизам берзе пружа брз одговор о последицама трансакције тако да стране могу брзо да сазнају своју изложеност и
предузму одговарајућу активност. П ош то су стране поновни играчи на
тржишту, ненамерно учињене нетачности које резултирају из брже и
неформалне процедуре, поништавају једна другу током времена.
Привући "масу". Карактеристична особина трж иш та хартија од вредности je њихов континуитет и на страни куиовине и на страни продаје. Када je трж иш те отворено, купац или продавац могу пронаћи некога са
којим могу да закључе трансакцију. Овај квалитет je омогућен на берзи
због присуства скупа људи, заинтересованих да профитирају из краткорочних трансакција, континуираним заузимањем позиције на тржишту.
Дефинисање праве улоге "масе" на берзи je било бесконачан извор регулаторних и политичких теш коћа. У мери y којој чланови "масе" преузимају н агенцијске дужности за трећа лица, постоји конф ликт
интереса. Један од покушаја да ce превазиђе овај проблем била су стара
правила Лондонске берзе, која су захтевала одвајање брокерских и дилерских функција, a други je комплексна одредба параграф а 11. Закона
о берзама мз 1934. годнне, дизајнирана да регулише предност јавних
v is-a-v is налога чланова. Присуство "масе" омогућава кориш ћењ е тржишних налога, који не специфицирају цену, већ једноставно предвиђају куповину или продају на "тржишту". То y практичном смислу значи
налог који треба изврпшти по цени коју je неко y "маси" спреман да понудп. П ре доласка модерног телеекранског трговањ а, овакви налози су
имали значајне предности. Они су захтевали само једну комуникацију ка
тржишту, без потребе за даљим контактом између паркета и принципала. Прннципал, наравно, не уноси тржишни налог, сем ако има разлога
да верује да тамо y ствари постоји "тршишна" цена.
Подршка механизму објективног извештавања цена. Једном када ce
берза развила до тачке да je омогућено мишљење да трансакције на берзи рефлектују трж иш те хартијама од вредности, појавио ce механизам
извеш тавања дена. У почетку су треће стране извеш тавале о ценама,
али je на крају ту функцију преузела берзанска организација. П равила
трговања, као што су захтеви да чланови извршавају трансакције на
берзи, подржавају механизам извеш тавања цена.
Промовисање тржишта. Б ерзе настоје да користе своје тржишне капацитете путем колективне промоције и покушаја успостављања репутације о берзама као места пожељног за пословање. Ово обухвата
стандарде за чланове који воде рачуне клијената, стандарде за хартије

од вредности листиране на берзе и средства за решавање спорова код
приговора клијената против члана.

7. Закључак
Регулација финансијских тржишга y савременом свету и реално сагледавање
нове улоге регулатора и саморегулаторних тела (пре свега берзи) je веома битна
са аспекта уређења финансијског тржитлта y свакој земши y транзпцији. О новим
аспектима регулисања, надзора и пракси која важи y свету мора ce водити рачуна
при изради нових законских аката, али при разради правила и другвх аката који
регулишу рад регулатора, свих шствтуција на финансијском тржшпту. Досадашње искуство показује да ce прн постављању регулаторних функдија мора водити
рачуна да ce максимално испоштују међународни стандарди и изврпш хармонпзација са међународним прописима да би ce обезбедило нормално кретање капитала
и омогућило повезивње са међународним тржипггима. Такође, мора ce водитп рат} на о значајним аспектима конкуренцпје, стимулнсати здрава конкуренција нарочито y контексту новог развоја технологије и могућности укључивања информадионе технологије и нових начина комуникације y организацнју трговања и пословање на финансијском тржишту.

Леиосава Келечевић,
Савезно министарство за финансије

Инвестициони фондови y СРЈ - радна верзија Закона о
фондовима
М есто инвестиционих фондова на финансијском тржишту
Развој финансијског тржингга одређене земље мери ce, поред осталог, и
струкгуром финансијских посредника који имају значајну улогу y алокадији и дистрибуцији фимансијскмх инструмената, којима учесници на финансијском тржиппу реализују купопродајне трансакције.
У облицима организовања и пословања финансијских посредника важно место и улога пршада инвестиционим фондовима, којн имају значајно место y развоју привреде високоразвијених земаља, посебно када ce ради о развоју финансијског тржипгга.
П о свом карактеру ове финансијке инстшуције су небанкраске институције
собзиром да ce њихова делатност не може односити на обављање депозитних послова, који су искључиво y домен банака и других банкарских организација.
Начин рада инвестиционих фондова подразумева да ови учесници на финансијском тржишту прикупљају слободна финансијска средства емитујући хартије од
вредности (акције или обвезнжце) и тако прикушвена средства пласирају y сигурне
хартије од вредности које обезбеђују адекватни пршос. По правилу ce ради о хартијама од вредности које емитује јавно иравни сектор или поједине корпорације
чије перформансе пословања гарантују сигурност улагања тих средстава.
Суштина начина пословања инвестационих фонодва je y томе пгго ови институционални инвеститори посредују између субјеката - инвеститора,који имају ви-

шак финансијских средстава (по правилу су то грађани-домаћинства) и емитената
који ce задужују на финансијском тржшшу емжтујући хартије од вредности.
Инвеститорима je на располагању више опција и могућности пласирања слободних новчаних средстава и то: полагање на штедњу, односно депоновање код
банака или других банкарских институција, директно иввестирање y харгије од
вредности емвтената или куповина хартија од вредности посредством овлашћених
учесника на финансијском тржипггу. Ствар je процене који начин ангажовања
средстава обезбеђује сигурност и профитабилност улагања. При овоме свакако су
значајне чињенице које указују на предности примене појединих облика алокације
слободних финансијских средстава која инвеститори желе да пласирају на финансијском тржишту.
Избор да ce трансакције реалжзују посредством овлашћених учесника - инвестиционжх фонодва даје одређене предности y односу на друге опције, што ce посебно односи на диверсификацију ризика кроз учешће y портфељу хартија од
вредности y које инвестиционж фонд улаже, као и на чшвеницу пгго тим портфел>ом управља сручан менаџмент, који познајући перформансе финансијског тржишга предузима мере да максимално смањи ризик улагања и зашгити средства
инвеститора.
Собзиром да je управљање активом инвестиционог фонда изузетно сложен
механгоам, то су захтевн које мора да задовољн стручни менаџмент инвестидионог фонда изузетно комплесни. При овоме ce посебно има y виду да менаџмент
инвестиционог фонда поред стручног знања и искуства, своју функцнју реализује и
на плану свестраног праћења догађања на финансијском тржипггу, како y делу
економских, тако и y делу политичких промена.
Усмеравање слободних новчаних средстава укључивањем истих y активности
инвестиционог фонда има своје предности y односу на друге облике и начш е инвестирања, што ce посебно односи на чињеницу да ce куповнном акција инвестиционог фонда смањују трошкови диверсификације пласмана, као и обезбеђује релативно лакша проходност y правцу продаје гих хартија од вредности.

Врсте инвестицноних фондова
У зависности од тога како ce организују и по начину њиховог рада y пракси
развијених земал^а сусрећу ce два основна тш а инвестицжших фондова н то:
- инвестициони фондови затвореног типа (органичени инвестициони фонд)и
- инвестициони фондови отвореног типа (неограничени- узајамнп инвестициони фонд).
Инвестициони фондови затвореног типа емитују акције, као власничке хартије од вредности, али врло често п обвезнице са различмтом рочном структуром.
Акције затвореног инвестиционог фонда су обичне пли преференцијалне. Емисија
харгија од вредности затвореног инвестиционог фонда врпш ce путем јавне понуде
на примарном тржппггу капитала.

Затворени инвестициони фонд карактершпе то што ce не јавља као купац
својих акција, односно не врши откуп акција од инвеститора, већ обезбеђује да ce
њихова продаја реализује на берзи или на ванберзанском тржшпту. Ово значи да
потенцијални купци акција затвореног фонда њихову куповину могу реализовати
преко брокера који ради на берзи или на ванберзанском тржиппу.
Отворени инвестшциони фонд углавном емитује обичне акције и овим ce акцијама не тргује на берзи, већ ce трансакције реализују y контакту са самим фондом, када фонд сам откупљује емитоване акције или y слободном промету њиховом продајом другим л ш тм а. Према начжну свог пословања отворени инвестициони фондови спадају y врло флексибшше финансијске институције.
Отворени инвестицжжи фонд послује на принципу који подразумева његову
спремност да сваког моменга откупи емитоване акције (сопствене акције) од инвеститора - акционара. Такође ови инвестициони фовдови, због тога пгго обим њиховог капигала није фиксиран, перманентно нуде продају својих акција на финансијском тржшпту'.

Принцнпи пословања ннвестицноних фондова
Начжн рада инвесшционог фонда опредељен je акшвностнма које ови институционални инвеститорн предузимају на појединим сегментима финансијског тржипгга, односно зависи од начш а алокације прикупљених средстава по основу
емитованнх хартија од вредности фонда.
У овом смислу пословање инвестиционих фовдова реализује ce y више праваца инвестирања средстава фонда и то, пре свега, y акције или y обвезнице. Инвестициони фондови су присутни како на новчаном трж ш ш у, тако и на тржшпгу капитала. Нису ретки слЈ^чајевм да ce активност инвесгиционог фонда протеже и на
међународном плану.
Опредељжвање активности инвестидионог фонда y наведевом смислу зависи
од односа којије лимитиран, пре свегадриносом и ризиком улагања.
Инвестициони фондови који прикупљена средства инвестирају y акције имају
могућност да свој портфељ обзебеде купујућж ове харгаје од вредности једног или
више емитанта - акционарског друштва. Такође њима je на располагању могућност куповине акција корпорација из једне или вшпе привредних грана.
Инвестирање средстава фонда y обвезнице или преференцијалне акције обезбеђује фиксне или варијабилне приносе (дивидевда илж камата), као и веће шш
мање ризике улагања.
Фондови који послују на новчаном тржишту инвестирају y краткорочне финансијске инструменте, као што су краткорочне хартије од вредности државе, депозитни цертификати банака, комерцијални записи предузећа и сл.
Улагање средстава инвестиционог фонда на тржитттгу капитала подразумева
куповину душрочних финансијских ивструмената - дугорочних хартија од вредности и власничких хартија - акција.

Ангажовање средстава инвестиционог фонда на међународном плану je y
функцији инвестирања y хартије од вредносш страних емитената, било да ce оне
емитују на домаћем или страном финансијском тржжпту.

Регулатива y области пословања инвестиционих фондова
За стабилност функционисања финансијског тржипгга посебан значај има
адекватна законска регулатива која уређује правила понашања и санкционише незаконито понашање учесника на финансијском тржишту.
У овом смислу закондавство развијених земаља различито je уредило оснивање и пословање инвестиционих фондова. По правилу сусрећу ce два могућа начпнауређивања ове изузетно значајне области: y ошпем или посебном закону. У земљама где je питање инвестиционих фондова уређено општим законом по правилу
je то регулатива која уређује пословање са хартијама од вредности или регулатива
која уређује берзе и финансијке посреднике. Пословање иввестиционнх фондова
одређене земље уредиле су посебним законима.
Б ез обзира на форму законског регулисања оснивања и пословања инвестпдионжх фондова неопходно je y дефинисању регулативе обезбедити стабилност
привређивања иттвестиционпх фондова и максималну заиггшу иввеститора од могућих превара и пшекуладија.
С обзиром на традицију одређених земаља y пословању инвестиционих фондова, за земље y транзицији значајно je да y концшшрању регулативе y овој области сагледају досадашња искуства разввјених финансијских тржиштадако би ce са
што мање пропуста уредио овај облик организовања субјеката који послују на финансијском тржишту.

Правци нашег законодавства
Н а основу полазних претпоставки које су имале y виду земље y транзицији, a
које су кренуле y процес оснивања инвестицпоних фонодва могуће je идентификовати основне правце решења. У овом смислу посебно ce указује на следеће:
- инвестициони фондови ce ио правилу организују као акционарска друштва, и
инвеститори своје чланство остварују куповином акција фонда;
- y зависности од процента кушвених акција инвестиционог фонда, инвеститори су сувласници акгиве фонда и по овом основу учествују y расподели добитп
(дивиденда), y зависности од приноса који фонд остварн на основу ангажовања
средстава на финансијском трж ш ту;
-присутна je форма организовања инвестиционог фонда при банкама, с тим
што су функцнонално и билансно пошуно одвојени од банкарског пословања;
- инвестиционим фондовима управља управни одбор, a активом инвестицпоног фонда посебан стручан тим људи, које бпра управни одбор фонда;

- инвестирање средстава која су прикупили инвестициони фондови искључиво
je y сигурне и профитабилне хартије од вредности, водећи рачуна о дисперзији ризика (по правилу y двадесетак и више различитих хартија од вредности);
- y већики земаља које су y почетаом стадијуму увођења инвесшвционих фондова примат je дат формирању фондова отвореног типа из разлога њихове оперативности;
-обезбеђена je ригорозна контрола надпежног органа одговорног за организовано тржишге хартија од вредностп.
Н а основу досадашњих сагледавања о правцима законодавног уређивања
проблематике y овој областп стало ce на становипгге да ce оснивање и пословање
инвестиционих фондова уреди посебним савезним законом.
Полазећи од наведеног могуће je идентификовати основна питања која y закону о инвестиционнм фондовима, као минимум треба уредити. У овом смислу посебно ce указује на следећа пвтања:

1. Врсте фондова и њихов правни статус
Потребно je определити ce y погледу врсте фондова, односно да ли y постојећим условима развоја нашег финансијског тржшпта je рационалније организовати
отворене или затворене инвестиционе фондове.
Правни статус фонда зависи од тога о којој врсти фонда je реч, односно наведени облици фонда оснивају ce са статусом пли без статуса правног лица.
У зависностп од тога да ли ће фонд имати статус правног лица или не, зависиће и решења која ce односе на начин управљања фондом.
Определење да ce фонд оснива са статусом правног лица отвара пвггање који
организациони облик фонда изабрати (акционарско друштво или друштво са
ограниченом одговорношћу).
У складу са наведеним дилемама избор једне од могућих опција отвара и питање могућег круга оснивача инвестиционог фонда.

2. Сагласност органа за оснивање фонда
Формирање било које врсте фонда подразумева регулисан поступак њиховог
оснивања.
При овоме ce посгавља питање идентификовања органа, односно организације y чијој надлежности je давање одобрења за оснивање фонда, с обзиром на различиту праксу y појединим законодавствима.
П о правилу су то посебне државне организације одговорне за организовано
тржиште хартија од вредности.

3. Временско трајање фонда
У самом закону потребно je определити рок на који ce одређени фонд оснива.

У том смислу постоје законодавства која прописују да ce фонд оснива на неодређено време или ce прецизира одређени рок трајања фонда.

4. Назив хартије коју емитује фонд и преносивост ових хартија
У пракси су присутни разлшшти називи за врсту хартија од вредности које
емшује фонд, и које ce уручују инвеститорима -власницима кашггала уложеног y
оснпвање фонда.
Примера ради, за ове хартије од вредности користе ce следећи називп: документ о уделу, акција, потврда о уделу, инвестициони купони, јединица и др.
Познати су примери да ce законом изричито забрањује преносивост хартија
од вредности које емшује фонд или ce дозвољава њихов пренос, уз прописивање
критеријума када je то могуће урадиги.

5. Начин управљања фондом
С обзиром на важност регулисања питања начина управљања инвестиционим
фондом законска решења морала би да определе врсту субјекта (инвесткциона
компанија пли друштво за управљање), као и форму њиховог организовања (акционарско друштво или друштво са ограниченом одговорношћу).
Поред наведеног, потребно je y законским одредбама обезбеджги одговоре на
следећа пигања:
- круг могућих оснивача инвестиционе компаније, односно друшгва за управљање (домаћа правна лица, домаћа физичка лица, страна лнца),
- впсину кашггала за оснивање инвестпцпоне компаније, односно друштва за
управљање,
- критеријуми за оснивање и пословање инвестицноне компанпје, односно
друпггва за управљање,
- крнтеријуми за чланове управе, како би ce обезбедпло пошговање прннцппа
инсајдер правила,
- да лп пнвестицпона компанпја, односно др)тптво за управљање може да
управља само са једним фондом пли дати могућност за управљање са вшпе фондова или прописати забрану да инвестициона компанија, односно друпггво за управљање могу обављати послове који ce не односе на управљање другпм фондовима,
- услови којн морају бити испуњени да ce може пренети управљање фондом
са једне инвестпционе компаннје, односно др)тптва за Јтзрављање на др>те компаније, односно друштва.
Поједина од наведених пнтања , као п начин њиховог решавања, непосредно
су условљена са опредељеним ставовима по пптању пнвестиционе компаније.

6. Улагање средетава фонда
Да би ce обезбедвла сшурност, профитабилност и ликвидност, као и подела
рпзика по основу јавно прпкупљених средстава законом би требало прецизирати
критеријуме за улагање средстава фонда и то:
- проценат улагања y хартије од вредности које ce котирају на берзи, односно
y хартије од вредности које нису на листингу берзе,
- проценатулагања y ликвидне фпнансијске инструменте (краткорочне хартије од вредности и сл.),
- могућност улагања y иностране хартије од вредности и квалитет тих хартија
који мора бити задовољем,
- проденат улагања y некретнине и друга имовинска права,
- проценат улагања y хартије од вредности једног емитента,
- проценат улагања y хартије од вредности вшпе емитената који су међусобно
повезани имовинским и управљачким односима,
- да ли ограничвти улагања y харгпје од вредности које емитује држава,
- забранити или дозволити законом улагање y хартије од вредности другог
фонда, y друпггво за управљање, односно y инвестицнону компанију, банку депозитара или берзанског посредника који обавља берзанске трансакције за рачун
фонда,
- сагаедати проблем задуживања, до ког обима и под којим условима фонд
може да ce задужује.

7. Надзор и контрола пословања фонда
Институционалне претпоставке на којима ce заснива пословање фондова y великој мери треба да обезбеде функционисање надзорне и контролне функдије, коју y име државе треба да спроводи надлежан орган, односно организација.
У том смислу поставља ce ттитање идентификовања тог органа, односно организације, као и обим овлашћења која ce стављају y надлежност овог субјекта. Ово
ce посебно односи на:
-процедуру оснивања компаније, односно друпггва за управљање, као и фонда
(обавезна дозвола),
-прописивање начжна њиховог пословања ( да ли критеријуме утврдити y закону или препусшти регулацији органа),
-прописивање висше трошкова посредовања (провизија),
- прописивање правила управљања фондом y зависносги од врсте фонда,
- начин вршења контроле и мере које ће ce предузимати према субјектима који не спроводе закон,
- услови за одузимање дозволе и престанак рада инвестиционе компаније, односно друиггва за управљање, као и условп за гашење фондова.

8.Јавност рада фонда
Законом je потребно определити минимум података из пословања инвестиционе компакије, односно друштва за управљање, као и фонда, који ce морају обавезно јавно објављивати. Ово из разлога заштите интереса инвеститора.
Домет запгште пословне тајне, како ce не би повредила јавност рада фонда je
такође значајно питање.
У овом смислу je и питање обављања ревизије рачуноводствених исказа, као и
начин и садржина објављивања података из извепггаја о ревизији.

9..Банка депозитар
С обзиром на место ове банке y обављању клиринпжо депозитних послова за
рачун иввестиционе компаније, односно друшгва за управљање, a y вези са пословима фовда, посгавља ce неколико питања:
- како ce врши избор банке депозитара (одобрење надлежног органа, сагласност или ce надлежни орган само обавештава),
- улога Народне банке Југославије y избору банке депозитара (мишљење, сагласност и сл.),
- критеријуми које треба да испуни банка која би била овлашћена за обављање послова чувања хартија од вредности ( да ли ce ограничити само на банке које
нмају сагласност Н Б Ј за трговање на финансијској берзи или омогућити, под
одређеним условима, да то могу да раде и друге банке),
- поступак код промене банке депозитара (да ли ce прнмењује истоветни поступак који je прописан када ce ради о избору банке илм другачији),
- поступак за утврђивање одговорностп банке депозитара и до ког обима и за
које радње иста одговара,
- одговорност и поступак за угврђивање одговорности банке депозитара y
смислу штете која би настала због пропуста y њеном раду.

10. Листинг на берзи
Зависно од определења да ли ће хартије фонда по закону бити преносиве, потребно je да ce одреди да ли ће постојати обавеза за листннг тпх хартија на берзи.
При томе би било могуће да ce предвиди посебан листинг који би ce разликовао од редовног листинга берзе- можда једноставнији поступак и блажи условн.
Котација хартија фонда на берзи имала би повратни утицај на метод утврђивања нето активе фонда.

11. Прва продаја - повраћај хартија фонду
Закон треба да садржи изричито одређен период који тече од оснжвања фонда
и чијим ce истеком тек могу први пут да јаве имаоци хартија фонда са продајом
(повраћај хартија фонду).

Ово je потребно ради обезбеђења интервала y коме би фонд могао да оствари
цредвиђенп цензус и консолидовање пословања на страни активе. У пракси ce јављају интервали од 6 месеци илн годину дана.

12. Обим емисије фонда
Код "дефинисања фовда" као н y проспекту и уопше y правном промету јавља ce утврђена висина емисије харгија фонда. Одлучујући параметар за одређивање ове велнчпне представљају трошковп продаје (дистрибуције хартија фонда).
Впсина ових трошкова ce узима као проценат за који ce сматра да je прихватљив
за инвеститоре. Код покривања ових тропжова могућа су два приступа:
- први, код кога ce трошкови продаје покривају из краткорочних кредита задужењем код банке, којн ce отплаћује из првог и евентуално из другог обрачуна
прихода (квартални ијш шестомесечни). Еф екат je да инвеститор добије уплаћени
номинални износ хартије,
- друго, трошкови продаје ce покривају из износа које уплаћују инвестнтори с
тмм што je ефекат да инвеститор добмје нето износ номиналних хартија фонда
(увлаћени износ умањен за трошкове продаје).

13. Нерезиденти
У којшко буде определење да инвеститори y домаће фондове могу бити и нерезиденти (страна лица), који до динара за уплату y фонд долазе на начин предвиђен Законом о девизном пословању, потребно je узакону изричито предвидети могућност трансфера главниде и добити y иностранство, када нерезидент прода хартије фонда.

14. Нето вредност активе фонда
Пракса je y свету да ce нето вредност активе фонда израчунава дневно. Информатичка технологија уз друге постојеће предуслове (процене, ревалоризације,
котадија ставки акгиве на берзидтд.) то омогућава.
Ово je неопходно ради несметаног тока куповине и продаје (повраћаја) харгија отвореног фонда. Иначе, исплата добнти иввеститорима врпш ce y предвиђеним
интервалима који могу бити квартални, шестомесечни или што je најчешћи случај
по годишњем рачуну.
Инвеститор може одабрати да део добити или добит y целости наплати y додатним хартијама фонда.

15. Пореска и рачуноводствена питања
Функционисање фонда на тржитшшм иришршима подразумева да наша законска регулатквау области пореза и рачуноводства подржава и стимулише инвестирање y ове фондоведпто je један од начина за рехабшштацију штедње и укључивања многобројних малих пггедшла y трансакције на финансијском тржишгу.

Полазећи од функција које инвестициони фонодви реализују на финансијском
тржиптгу y развијеним земљама значајни су прописи који на адекватан начин
уређују порески статус инвестационих фондова. У овом смислу пореско законодавство уређује третман инвестициовлх фондова са становишта њихових обавеза
за плаћање пореза на приход и капиталну добит. Тенденција je да ce пооштравају
услови y погледу изузећа инвестиционих фонодава од плаћања наведених пореза.Ослобађања од плаћања пореза условљена су испуњавањем прописаних услова
y погледу диверсификације пласмана и дистрибуције прихода акционарима фонда.

16.0снивање нових компанија за управљање
С обзиром на то да je y појединим земљама y законскжм текстовпма одређено
да компанија за управљање обавља искључиво послове оснивања и управљања
фондовима, логично je да ће ce такве компаније, по доношењу нашег закона тек
оснивати.
Могуће би било међутим да закон уреди да постојеће предузеће пререгистрацијом своје делатности постане компанија чији je предмет пословања оснивање и
управљање инвестиционим фондовима.

17.0дговорност за пггету
Потребно je да закон дефинмше штету с обзиром на то да су улагања y фонд,
по природи, ризична за разлнку од класичне хптедње, мада знатно нпжег ризика
због дисперзије активе.
У том смислу закон треба да одреди и обавезу компаније да y проспекту обради све ризике које садржи инвесгиција, искаже спецификацију свих трошкова, као
и пореска питања од значаја за утврђпвање впсине добити.

18.0стала питања значајна за компаннје
Законска решења о инвестиционој компанији треба да дају изричити одговор
на следећа пвтања:
- висина капптала код оснивања; ннидпјална висша капитала код оснпвања
сваког новог фонда.
- утврђивање трошкова само по врстама пли и одређнвање максимума појединпх трошкова,
- забранпти или дозволити са ограничењем обављање опцпјских и термпнских
послова y сврху заштите - хеџинга поједпних ставки активе, што ce рачуноводствено везује за основну активу,
-проппсати обавезу компаније да y свако доба исплаћује хартије једног фонда
којим управља, ради истовременог инвестирања y други фонд, којим такође
управља, a по избору имаоца хартије. При овоме компанија нема право да наплаћује никакву провизију,

- дозволити илп забрашгги посредовање дилера/брокера између инвеститора и
компанпје,
- могућност п условн под којнма ce може вришти пренос фонда са једне компаније за управљање на другу компанију за управљање фондовима.
Са наведенпм шггањима није псдрпљена могућа листа питања н да ће ce код
конкретпзадије одредби Закона покренути вероватно и друга питања, која ће ce y
поступку јавне расправе на одговарајући начнн усагласити.

Закључна разматрања
Искуство земаља које имају дугогодитпњу традицију пословања инвестиционпх фондова, указује да je њпхова улога била y правцу бржег развоја финансијског
тржншта, нарочито тржишта хартија од вредности. Функционално инвестициони
фонодви су значајно допринели ревитализацији банкарског сектора и лакшем
приступу малих и перспективних компаннја расположивим финансијским средствима.
Флексибилност прилагођавања условима пословања показала je да су инвестициони фондовп најрационалнпји начин мобилизације и алокације слободних
новчаних средстава, и који своју пословну политику опредељују y правцу дисперзије рпзика.
Концшшрање законских решења y напшм условима треба да обезбеди да пословање инвестиционих фондова буде y функдији повратка поверења y институције финансијског тржпшга, да створи предуслове за дугорочну стабилност услова
привређивања и да обезбеди несметани процес приватизације, односно потпомогне трансформацију власншпгава. Потпуно испуњење очекиваних резултата улоге
инвестиционих фондовау продесу трансформације власништва могуће je реализовати само уколико je процес приватизације и структурних промена y привреди завршен или je y завршној фази спровођења.

П раво и привреда бр. 5-8/99.

VIII

П о р ези

558

П раво и привреда бр. 5-8/98.

Проф. dp Дејан Поповић,
Доц. dp ropdaua Илић-Попов
Правни факултет, Eeoïpad

Порески аспекти развоја акционарства y Србији
1.Уводне напомене
Иако je прошло више од десет година од како je Закон о предузећжма из 1988.
године допустио могућност оснивања предузећа y неком од облика друшгава капитала, иако су, y међувремену, донета четири, што савезна, што републичка, закона о приватизацији (праћена неколиким изменама и допунама), као и нови, свеобухватни Закон о предузећима, до озбиљнијег развоја акционарства y Србији није
дошло. Истина, поједина друштвена предузећа трансформисала су ce релативно
брзо y акционарска друштва, али je трансформација најчешће остала сасвим формална, сводећи ce на тзв. “именовање друштвеног капитала”: акције (или уделе)
добшш су повериоци “трансформисаних” предузећа - по, правилу, банке, и аш е y
друпггвеној својини, y којима су, пак, баш ти (“трансформисани”) дужници постали акпдонари. Унакрсно акционарство (енг. cross shareholding), y којем je практично немогуће идентификовати крајњег власнмка, постало je важно обележје досадашње својинске трансформације y Србији. Могуће je, без и мало цинизма, приметити да ce овде тешко може говорити о приватизадији, јер су акционари постала
правна лица y друштвеној својини, и сама подвргнута процедури “именовања
друштвеног капитала”. Истовремено, значајан део капитала таквих “мешовитих”
предузећа остао je “неименован”. Тако je, мза форме друиггва капитала, остао да
ce крије “реновирани” облик друштвеног (све чешће државног) управљања привредним ресурсима.

О правој приватизацији - кроз привилегисану продају акција запосленима и
наЈишрем грађанству - може ce говорити тек од 1998. године, мада ce не бп смело
заборавити да je првобитна приватизација друпггвених предузећа, започета на câмом почетху деведесетих година, a која je добила замах y хиперинфлаторним условима, y највећој мери анулирана накнадно прописаном обавезном ревалоризацијом вредности приватизованог друштвеног капитала.
У таквом амбијенту, y којем су настајала “акционарска друпггва” са маргиналним учешћем прнватне својине, берзе нису успеле да добију место које им пршада
y тржишним привредама: промет који ce на њима одвијао сводио ce, углавном, на
трговину обвезницама и другим облигационим хартијама од вредности. Чак ни законска решења о приватизацији, усвојена среднном 1997. године, остављајући
друпггвеним предузећима на вољу да одлуче када ће и да лп ће уоплгге покренути
процес приватизације, нису могла да дају одговарајући замах развоју акционарства. Том развоју неће погодовати ни постојећа забрана продаје, на берзи или ван
ње, акција које акционари - физичка лица добију y процесу приватизације под привилегисаним условима, за коју je предвиђено да траје више година.
Имајући y виду поменута општа обележја акционарства y Србији, тешко je
очекивати да ће пореска политика моћи да са своје стране битно побољша прилике. Истина, поједпнп порески облпцп (порез на доходак грађана, порез на добит
корпорација /предузећа/, порези на капиталне н финансијске трансакције и порез
на промет) могу имати значајне утицаје, како на акцнје, тако и на обвезнице и друге хартије од вредности које ce промећу на финансијском тржишту. Но, није задатак пореске политике да нгра активну улогу y овој сфери: да би ce акционарсгво
развило, нужно je створити повољан институционалнп оквир, који ће затворигп
просгор за деловање оних негативних фактора који су до сада спутавали тај развој. У оваквом контексту, пореска политика треба да буде постављена првенствено тако да не дозволи да са њене стране долазе дестимулативни утицајн.
Пре него што ce анализи подвргну дејства пореске политике на развој акционарства y Србији, потребно je посебну пажњу посвегити односу којж постоји између пореза на добит корпораднја /предузећа/ н пореза на доходак којп плаћају физичка лица - акционари. У том контексту посебно je значајно указатп на феномен
економског двоструког опорезивања, јер ce, кроз став пореске политике према
њему, може ценити како држава, на једном пшрем плану, сагледава значај акционарства.

2.Економско двоструко опорезивање
Термином "економско двострЈжо опорезввање" обележавају ce y литератури
разлнчпте појаве,1-1којима je, међутпм, свнма заједнпчко то да ce пстпм (или нсто1.

Вид.: Manuel Pires, In ter n a tio n a l Ju rid ica l D ou b le T axation o f In corae, Kluwer Law and Taxa
tion Pubüshers, Deventer, Boston, 1989, стр. 50-51.

врсним) порезом, y истом периоду, y односу на мсти порески објекат, опорезују два
y правном смислу различита, али економски идентична или барем повезана пореска обвезника (нпр. власншси плодоуживалац исте непокретности; филијала /компаннја-ћерка/ и матична компанпја код међукомпанијске исплате дивиденди; корпорацпја која исплаћује дивиденде и њени акционари). У литератури ce најчешће
користи ово последње значење и само ће оно бити предмет разматрања y овом
раду.
Економско двоструко опорезивање непосредно ce показује y различитом пореском третману расподељеног и акумулисаног дела добити. Наиме, овај феномен
постоји y ситуацији када ce расподељени део добити корпорације (диввденда) опорезује два пута, и то, прво, на нивоу корпорације, порезом на добит корпорација, a
затим, по други пут, на нивоу акционара, порезом на доходак физичких лица. Насупрот томе, акумулисани део добити опорезован je само порезом на добит корпорација. Због тога je сасвим разумљиво што феномен економског двоструког опорезивања пгра тако значајну улогу на финансијском тржишту и y многим аспекгима утиче на понашање предузећа.
Додатно пореско оптерећење расподељене добити, изазвано економским двоструким опорезивањем, производж неколико неповољних импликација,23-*од којих
ce посебно прва веома одражава на развој акционарсгва.
(1) Не-неутрштост y односу на финансијску политику корпорације. У финансијској теорији ce обично износи став да порески систем треба да буде пгго неутралннји y погледу одлука о финансијској политици корпорација, одлука о томе да
ли ће ce инвесгиције финансирати из акумулисане добити, на бази емитовања нових акција шш на основу задужквања. То, друтим речима, значи да не би требало
да постоји подстицај да ce предност даје једном облшсу финансирања инвестиција
на рачун другог.^ Жељена финансијска неутралност постигла би ce y ситуацији
када би датж износ добити корпорацпје, ире опорезивања, омогућавао да крајњи
инвеститори добију, након опорезивања, исту суму нето приноса, без обзира да ли
je принос y облику камате, дивиденде или капжталног добитка од акција. То би захтевало да укупни терет пореза на добит копрорадија и пореза на доходак грађана
по јединици расподелзене добити буде једнак збирном пореском терету на акумулисану добит, a да укупан порески терет на расподељену или нерасподељену добит, за узврат, буде једнак ефективној пореској стопи на јединицу исплаћених камата. Таква неутралност би, y начелу, могла да ce постигае једино увођењем јединственог пропордионалног пореза на укупну добит корпорадије и на приход од камата, с тим пгго би дивиденде и капиталнж добици од акција остали неопорезовани.
Н а тај начин би ce обезбедило да сав профит корпорадије буде само једном опорезован (на нивоу корпорације, a не и када акционари остваре дивиденде или капи2.
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талне добитке), као и да камате, које ce на нивоу дужника одбијају као трошак пословања, такођс, буду једном погсфене. Инвеститори би, дакле, након опорезивања остваршга исгу суму нето приноса, без обзира на околност да ли je приход y
форми камате, дивиденде или капиталног добитка.456)
У пракси ce, међутим, срећу сасвим друкчији модалитети опорезивања, јер ce
y обзнр узимају не само аргументи алокативне природе, већ и неки други аргументи (нпр. фискални, административни, социјалнополитички и др.). Уобичајени порески режим подразумева одвојено опорезивање добити корпорације и дивиденди
y рукама акционара (уз евентуалне олакпшце ради ублажавања или елпминисања
економског двоструког опорезивања), јер ce корпорација и акцгонари сматрају
међусобно независним носиоцима економске снаге. Стандардни режнм опорезивања подразумева, исго тако, и опорезивање реализованих капиталних добитака
(често по сниженој пореској стопи) и камата као повериочевог прихода, уз право
дужника да их, као трошак пословања, одбије од основице.
Таква практична решења на двојак начин утичу на неутралност политике финансирања корпорације:
а) С једне стране, економско двоструко опорезивање фаворизује финансирање инвестиција путем кредита, уместо из властитог капитала (енг.
equity). Главни разлог за то je чињеница да ce камате као трош ак дужника одбијају од пореске основице, a прнход од кам ата понекад може битп
подвргнут ннжој пореској стопи или, чак, потпуно ослобођен. Насупрот
томе, улагањ а сопственог капитала су y пореском смислу диск.римннисана, пош то ce њихов прннос - дивиденда - увек опорезује и, уз то, бнва
погођен економскпм двоструким опорезивањем.Г) Осим тога, економско двоструко опорезивањ е повећава трош кове капитала прибављеног
емитовањ ем акдија y односу на трош кове капитала који je добијен емисијом обвезница, узимањем зајмова и сл. То може да има утицаја на понашање потенцијалних инвеститора код доношења одлуке о потрошњи,
односно штедњп.б) Фаворнзивањем задужпвања на рачун улагања властитог капитала смањује ce предузетнички ризик, али je, y исто време,
повећан ризик инсолвентности. Имајућж све то y виду, порез на добит
корпорација могао би да стимулише корпорадпје да ce претерано ослањају на задуживање као главни извор финансирања.
б) С друге стране, збирни терет пореза на добит корпорација и пореза на
доходак грађана на дпвиденде већи je од пореског терета на акумулпсану добит. Због тога je корпорација подстакнута да добит акумулише,
односно задржава y својим фондовнма, уместо да je расподељује акцио4.
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нарнма y виду дивиденди.7^ Н а тај начин ce акционари излажу само обавези пореза на капиталне добитке, која ce може одлагати све до
момента реализације и која je, по правилу, нижа од пореске обавезе која
погађа дивиденде. П овећана склоност да ce добит акумулише (тј. да ce
инвестиције финансирају из фонда акумулације чак и онда када би економски разлози налагали да ce финансирање врши на бази емитовања
нових акција) пзазива тзв. ефекат затварања (енг. lo ck-in еф екат).8-*
П отребно je, међутим, пмати y виду да акумулација која превазилази потребе пословања фирме нема своје економско оправдање. Осим тога,
фондови предузећа на тај начин бивају веш тачки одвојени од тржиш та
капитала, ш то за последицу има да ce средства фирми не ангажују за најпрофитоносније сврхе.9) Н аиме, веће и старије фирме могле би да ce
определе чак н за недовољно ефикасне инвестиције, само да би умањиле
укупан порески терет, јер уопште немају потребу да привлаче нове акционаре. Насупрот томе, новије фирме, које тек почињу са пословањем
и које ce налазе y развоју, по природи ствари, принуђене су да ce више
ослањају на емитовање нових акција, како би обезбедиле довољно финансијских средстава. З б ог подстицаја да ce добит корпорације више
усмерава ка фонду акумулације, дивиденде ће бити ниже, па ће тако и
акције да буду мање привлачне. З б о г тога ce капитал, пре свега, задржава y зрелим, великим комнанијама, уместо да ce усмери ка новим фирмама, које ce тек развијају. У колико би однос између расподељеног и
акумулисаног проф ита био повољнији, трж иш те капитала би усмерило
капитал ка новим корпорацијама, које су y експанзији.
(2) Не-неутралност y односу на избор органшационоГ облика предузећа. У
великој већини савремених пореских система, засебним порезом ce погађа само
пословни резултат друшгава капитала, док ce пословни резултат друштава лица
приписује члановима (без обзира да ли je заиста расподељен) и опорезује само као
саставни део дохотка партнера. Отуда, y земљама y којима постоји порез на добит
корпорација, који терети једино добит друпггава капитала, остали облици трговачких друштава (тј. друштва лица) уопште неће осетити учинке економског двоструког опорезввања. Због тога би y таквој привреди могао да ce појави подстицај
да ce избегава инкорпорисање што, практично, значи да би активност y корпорацијском секгору пала на ниво који одговара некој субогггималној алокацији капитала. У том смислу, дошло би до појаве “сељења капитала” из корпорацијског y
некорпорацијски сектор привреде. Овакав ce стимуланс, наравно, неће срести y
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привреди, попут српске101), y којој су сва правна лпца (како корпорације, тако и
друштва лвда) подвргнута засебном порезу на пословни резултат - порезу на добит предузећа. Чинн ce, међутим, да je за доношење одлуке о избору облика предузећа важније питање релативног односа између ефекгивне пореске стопе пореза
на добнт корпорација (предузећа) и стопе пореза на доходак грађана, него постојање економског двоструког опорезивања.111
(3) Не-неутралност y односу на обим инвестиција, Економско двоструко
опорезивање доводи до субоптималности y алокацији ресурса и на тај начин што
обесхрабрује инвесгиције. Обим инвестиција ће, наиме, под тим условима да буде
мањи од оптималног, јер je цена капитала увећана.1213-*
Систем пореза на добит корпорација y којем ce спроводи пуно економско двоструко опорезивање расподел>еног дела добити назива ce класичним системом.
Упркос неповољним алокативним ефектима, не мали број земаља-чланица
ОЕЦЦ (САД, Холандија, Шведска, Швајцарска, Белгија, Чешка, Мађарска, Пољска), као и земаља y транзицијн (Бугарска, Румунпја, Русија, Украјша, Молдавпја
н Словачка)1Ј\ задржао je класичан систем, руководећи ce, прн томе, следећим
разлозима:
а) класичан систем je много једноставнији за примену од других;
б) класичан систем je издашан, јер свака олакшица за расподељени део добити подразумева да ce фискус мора липшти дела прихода;
ц) размере дисторзивних еф еката које изазива економско двоструко опорезивањ е, по схватању појединих аутора, нису y тој мери значајне да би
нужно захтевале напуштање класичног снстема.14^
Неефикасност y алокацији ресурса, која настаје y условима примене класпчног система, као и нарЈлпено функционисање тржшпта кашггала, посебно тржишта акција, определило je, ипак, многе државе да прибегну мерама којима ce економско двоструко опорезивање отклања или смањује. Такве мере називају ce пореском интеГрацијом, a такви системи пореза на добит корпорација интеграционистичким. Пореска интеградија може ce спроводити било на нивоу корпорације,
било на нивоу акционара.
(1) Пореска интеграиија на нивоу корпорације реализује ce применом две
различите методе, којима je заједничко то што ce олакпшца пружа y корпорадији,
пре него што je добит расподел^ена акционарима. Послупак обрачунавања олак10.
11.
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шице обавља рачуноводство корпорације, па зато може да ce очекује да ће да буде
спроведен тачније него да ce повери самим акционарима. То су следеће методе:
• М ет ода двојних стопа (Н ем ачка15-*), која ce састоји y поступку којим ce
добит корпорације дели на нерасподељени део, који ce опорезује вишом
пореском стопом, и расподељенп део, који ce опорезује нижом стопом
пореза на добит корпорација. Н а тај начин ce акционарима даје олакшица на име околности да ће расподељена добит (дивиденде) још једном да
буде опорезована - порезом на доходак физичких лица.
• М ет ода одбијања дивиденди (Исланд) почива на идеји да би олакшицу
требало дати y виду сужавања основице пореза на добит корпорација.
Н аиме, прнликом утврђивања опорезиве добити корпорацнје допушта
ce одбијање одређеног, законом прописаног износа исплаћених дивиденди.16) Дивиденда ce, наиме, y аналитичке сврхе раздваја на две компоненте. П рва компонента означава “примарну” дивиденду, која je
аналогна камати и која за акционара представља накнаду за употребу
новца. Друга компонента je “виш ак” дивиденди који, заправо, представља чисти профит, односно својеврсну награду акционару за предузетнички ризик код улагањ а сопственог капитала. У финансијској
литератури среће ce мишљење да би имало смисла “примарну” дивиденду одбити од пореске основице, као ш то ce, уосталом, трош кови камате
одбијају, док би “виш ак” дивиденде остао укључен y основицу пореза на
добит корпорацпја.17)
(2) Пореска интеграција на нивоу акционара je данас много распрострањенија, упркос чињеници да су такве методе административно знатно сложеније. Н а
такво определ>ење утицала je, пре свега, околност да би y једној отвореној тржишној привреди y условима ивтеграције на нивоу корпорације нерезидентни акционарн били фаворизованл y односу на резидентне. Наиме, нерезидентни акционарп
би, за разлику од резиденгних који морају да плате порез на доходак грађана на
име примљених дивиденди, били подвргнути једино порезу по одбитку на дпвиденде, чија стопа уговором о избегавању двоструког опорезивања може да ce снизи на
15% или, чак, на 5%. Уз то, корпорација-исплатилац дивиденди могла би д а y иностранство трансферише добит која je опорезована по нижој пореској стопи, назначујући домаћим пореским властама да je она намењена за расподелу на дивиденде.
Када ce већ једном нађе y иностранству, добит би могла поново да ce усмери y
фонд акумулације, чиме бм ce, заправо, изиграла првобитна интенција законодавца.18^ Пореска интеградија на нивоу акпдонара спроводи ce применом следећих
метода:
15.

16.
17.

Примењује ce y комбинацији са методом импутације, који ce спроводи на нивоу акционара. Вид.: Дејан Поповић, Наука о порезима и пореско право, ЦОЛПИ, Будимпешта и
Савремена администрација, Београд, 1997., стр. 629.
Вид. више: Charles Е. McLure, op.cit., стр. 238.-239.
Вид.: Martin Norr, T h e T axation o f C orp o ra tio n s an d S h areh old ers, Kluwer, Deventer 1982.,
стр. 100.-106.

М ет ода импутације јавља ce y две варијанте - као пуна импутација (Аустралија, Финска, Н ем ачка, И талија и Нови Зеланд) и као делимична
пмггутацнја (Француска, И рска, Велика Британпја, Португалнја, Турска,
Н орвеш ка и Шпанија). Она представља поступак који ce одвија y три
ф азе.1819^ У првој фазн, на нпвоу корпорације, наплаћује ce порез на целокупну добит корпорације. У другој фази, на нпвоу акдионара, прнмљене
днвпденде ce укључују y опорезиви доходак акцпонара, с тпм што je он
дужан да их y пореској пријави претходно “увећа” (енг. g ross-up) за
одређени, законом прописани, део пореза на добит који je платила корпорацпја. Код делнмпчне пмпутације дивпденде ce “увећавају” за некп
проценат пореза на добпт корпорација, a код пуне импутације за његов
цео износ. Н акон тога, акдионару ce утврђује порез на доходак физичких лица који треба да плати. Најзад, y трећој фази, акционар има право
на порески креднт по основу оног дела пореза на добит корпорација који je претходно “импутирао” на своје дивиденде.
б) М ет ода делимичне олакш ице за акционаре (у оквиру ОЕЦД: Аустрија,
Канада, Данска, Луксембург, Исланд и Јапан; међу земљама y транзицпји: Словенија, Србија и Ц рна Гора) састоји ce y поступку којим ce акдвонару, без обзира да ли je порез на добит корпорадија наплаћен y односу
на расподељени проф ит илп не, омогућује да примљене дивпденде може
да укључи y основнцу пореза на доходак грађана y проценту којп je мањи од 100%. Добит корпорације ce, дакле, најпре опорезује редовном
стопом, a затим ce, код акционара, порез на доходак који погађа приходе
од дивиденди делимично умањује, независно од претходно наплаћеног
пореза на добит. То умањивање ce постиже било на тај начин што ce джвиденде опорезују по нижој пореској стопи него остали доходак (Аустрија, Данска, Исланд), било пружањем посебног пореског кредита
акционарима на рачун њиховог пореза на доходак (Канада), било допуштањем одбијања одређеног процента од прпмљених дивпдендп приликом утврђивања основице пореза на доходак (Луксембург /50%/,
Словенпја /40%/, Србпја н Ц рна Гора /10%/).
в) М ет ода пот пуног изузимања дивиденди (у оквиру ОЕЦД: Грчка; међу
земљ ама y транзицпји: Естонпја, Летонпја, Лптванпја, Хрватска, Македонија и А лбанија) састоји ce y томе што ce на нивоу корпорацпје опорезује целокупна добит, док акционарп - фпзнчка лнца уопште не
плаћају порез на доходак y односу на дпвиденду.
Преглед упоредних решења показује да ce y државама које желе да стимулишу развој акционарства и да омогуће такву фпнансијску полптпку корпорацпја која нзбегава претеранп ослонац на акумулисану добит, односно дестпмулисање
а)

18.

Вид.: Дејае Поповић, П о р е з на д о б и т кор п ор ац н ја, Економски институт, Београд 1991.,
стр. 54.
19. В и д ., нпр.: Jacobus T. Severiens, T h e Im p u ta tio n Тах System : A R e -A p p r a is a l, Bulletin for
International Fiscal Documentation, (30), 6p. 4/1976., стр. 144.

емисије нових акција, прибегава пореској ивтеграцији на рачун класичног система.
Српскн законодавац ce определио за олакшицу веома скромних размера: само
10% примљених дивидендп не улази y основпцу пореза на доходак. Међутим, потпуно супротно од трендова који ce срећу y савременим пореским системима, он ce
определио да дивиденду опорезује чак шри пута, па отуда не можемо говорити о
економском двоструком, него о економском троструком опорезивању расподеЈћене добитп y Србији. Т акав драстични удар развоју акционарства задат je новелама ЗПДГ, усвојеним маја месеца 1998. године, којнма je предвиђено да ce y Републици уведе тзв. мешовити систем опорезивања дохотка физичких лица. Наиме, током године сви су приходи подвргнуги цедуларном пропорционалном опорезивању, да би - по истеку календарске године - они обвезницн који су остварили годишњп “укупан нето приход” већи од 72.000 динара билм подвргаути и комплементарном прогресивном годишњем порезу на доходак (чије су стопе 10%, 15% и
20%).2021) Отуда ће сваки акционар-физичко лице чији je годишњи доходак већи од
72.000 динара бити подвргнут следећем третману:
Добит корпорације
Порез на добит корпорацнја (20% )
За расподелу
Порез по одбитку на дивиденду (20% на 90% од 800)
Исплаћена дивиденда
Основица годшпњег пореза на доходак (90% од 800)
Г одишњи порез на доходак (нпр. 20% од720)
Коначнп нето приход акционара (656 -144)
Укупни порескитерет (200 + 144 + 144)

1.000
200
800
144
656
720
144
512
488

Ефективна (збирна) стопа пореза на расподељену добит износи, дакле, 48,8%,
a дивжденда je не само три пута опорезована, него y основицу годишњег пореза на
доходак улази и порез по одбитку наплаћен од стране корпорације, приликом
исплате дивиденде.

З.Ефекти непосредних пореза на развој акционарства
3.1. Порески третман капиталних добитака од продаје хартије од вредности
Капитални добитак представља позитивну разлвку између продајне цене
одређених права (према српском Закону о порезу на добит предузећа21ј /у даљем
Упоред. детаљније: Дејан Поповић, П о р е ск и еи стем , Досије, Београд 1999, стр. 226.
Највиша маргинална стопа годишњег пореза на доходак грађана од 20% оримењује ce ва
“укупан нето приход” који je виши од 120.000 динара изнад неопорезивог минимума од
72.000 динара.
21. Закон о порезу на добит предузећа, Службени гласник PC, бр. 43/94,53/95, 54/96,42/98.
20.

тексту: ЗПДП1\ стварних права на непокретностима, права интелекгуалне својине, права својине на опреми, удела y правним лицима, акција и осталих хартија од
вредности2223456)) п њихове усклађене набавне цене. Уколико je поменута разлнка пеГативна, y питању je капитални губитак. У већини савремених пореских система,
укључујући и српски, допупггено je да ce капитални губитак при продаји једног
права из обвезникове имовше може пребити са капиталним добитком осгвареним при продаји другог права из имовине y истој годши. У којшко би после пребијања y салду остао капптални губитак, допуигга ce његово преношење на рачун будућих капиталних добитака - y српском праву y наредних пет година.2'3-* Попиго
капитални добитак могу остваривати и правна и физичка лица, порески третман
ове врсте прихода уређује ce како ЗПДП, тако п Законом о порезу на доходак грађана“4') (у даљем тексту: ЗП ДГ). У вези са опорезпвањем капиталних добитака, y
упоредном законодавству постављало ce неколико питања.
Прво je питање да ли капиталне добитке уошпге треба о п о р езо в ат У финансијској литератури наводе ce различити разлози због којих ce ова врста прихода подвргава опорезивању. Главни разлог je y томе што, y складу са преовлађујућом теоријом чистог приноса, којом ce објашњава доходак y смислу науке о финансијама, капитални добнгак несумњиво представља пораст економске снаге пореског обвезника. Наиме, према тој теорији, доходак представља збир обвезникове потрошње п разлике y вредности имовинских права између почетка и краја
пореске године ~ ) Доходак, заправо, обухвата процењену потрошњу и акумулацнју, тј. принос којн једно лнце остварн y одређеном периоду, a који je псказан преко објективних тржишних показатеља. У доходак, дакле, улазе сви нето приходн
које je одређено лице оспварило y датој пореској години (нпр. нето приходи из радног односа, од каиитала, од интелектуалне својине, од самосталне делатности, капитални добнцп, прпходн од осигурања, добнцн од пгара на срећу и др.). Због тога,
начело правичности налаже да ce кашггалнн добици опорезују, као п свака друга
врста прихода. Поред тога, y обзир ce узима и аргуменат економске ефикасности:
y одсуству пореза на капиталне добитке, обвезници би показивали изражену склоност ка оним инвестицијама које су y стању да раније обезбеде увећање вредности
капвтала него пораст прихода. Овај аргуменат има, међутим, и своју другу страну:
уколико би ce капитални добитак опорезовао по прогресивној пореској стопи као
и остали доходак, ефикасност би била посебно нарушена y условима када ce добитак реализује по протеку већег броја годпна, јер je он y међувремену попрпмпо
значајне размерел >Отуда ce y некпм земљама дугорочнп кашггални добпци бла22.
23.
24.

Вид.: члан 23. ЗПДП.
Вид.: члан 28. ЗПДП.
Закон о порезу на доходак грађана, Службени Гласник PC, бр. 43/94, 74/94, 53/95,1/96,12/
96, 24/96,39/96, 54/96,16/97, 60/97, 20/98, 42/98.
25. Упоред.: C o m p reh en sive In co m e T axation , ed. by Joseph A. Pechman, The Brookings Institu
tion, Washington D.C. 1977, стр. 8.
26. Вид.: T axation o f N et W eaith , C ap ital T ran sfers and C ap ital G ain s o f In d iv id u e ls, OECD, Paris
1988., erp. 122.-124.

же опорезују, пгго нас наводи на другу дилему y вези са опорезнвањем капиталних
добитака, a то je да лн треба правити разлику y пореском третману између краткорочннх и дугорочнвх капиталннх добитака.
Упоредно гледано, срећу ce различити одговори на ову дилему. Поједине државе (нпр. САД, Канада, Велика Британија) не праве никакву разлику, y неким
земљама ce опорезују само краткорочни капитални добици, a не и дугорочни (нпр.
Аустрија, Белгнја, Грчка, Немачка и Турска), док ce y већнни савремених пореских система опорезују сви капитални добици, с тим што ce дугорочнима пружа
повољнији порески третман, било тако што ce опорезују по нижој пореској стопи,
било тако што ce не укључују y пуном износу y основицу за опорезивање, или ce,
пак, ревалоризација набавне цене не допушта код краткорочних капиталних добитака (нпр. Финска, Данска, Швајцарска, Шведска, Француска и Јапан). Привилеговано опорезивање дугорочних капиталних добитака представља својеврстан
компромис између два међусобно супротстављена захтева, и то, с једне стране,
захтева да ce капигални добитак третира као део укуш ог дохотка обвезника, и, с
друге стране, захтева да ce увећање вредности капвтала, до којег долази y условима успешног инвестирања, при реализацжји не пенализује високим прогресивним
пореским стопама.
У Србији и Црној Гори ce, до недавно, y оба пореска закона - и y оном који
уређује опорезивање пословног резултата предузећа и y оном који уређује опорезивање дохшха физичких лица - правила разлика између опорсзивања краткорочних и дугорочних капиталних добитака. У овим законима y Србији краткорочним капиталним добитком, односно губитком сматрао ce онај који je остварен
продајом права која je обвезншс држао y свом портфељу 12 месеци или краће. Дугорочнжм капиталним добитком, односно губитком сматрао ce, пак, онај који je
остварен продајом права која je порески обвезник држао y свом портфељу дуже
од 12 месеци. Пореска привилегија пружена дугорочним капиталним добицима састојала ce y томе пгго су ce они укључивали y пореску основицу само са 50% њихове вредности, док ce краткорочни капитални добитак укључивао y пуном износу.
Иако je овакво решење имало донекле неповољне алокативне ефекте, јер je због
дискриминације на штету осталих прихода, који ce опорезују y пуном износу, фаворизовало дугорочне капиталне добитке, оно je имало ту позитивну страну што
je пружало олакшицу за апресијацију имовше, до које би дошло током дугорочног инвестиционог подухвата. Међутим, о овој предности привилегованог третмана дугорочних капиталних добигака не могу ce извлачити недвосмислени закључци, с обзиром да ce доходак фнзичких лица уопигге није подвргавао прогресивним
стопама (па стога евентуално “нагомилани” дугорочни капжтални добици нису ни
могли бити изложени преоштром пореском захвату). Поред тога, не треба губити
из вида да je блаже опорезивање дуторочних капиталних добитака м о г л о да води
успоравању промета акација на берзама, али je, водећи рачуна о раније описаном
стању на тржшптима капитала y Србији, мало вероватно да je тако “суптилна”

разлика y пореском третману могла представљати озбиљнију препреку промету
акција.
Изменама српског ЗПДГ, спроведеним маја 1998. годхше, укинуто je разликовање између краткорочних и дугорочнвх кашггалних добитака на терену опорезивања физичкнх лица; тиме je уклоњена н пореска привилегија која ce пружала дугорочним капиталним добицима. Задржавххш, међутим, бенефицију за дугорочне
кашггалне добитке које остваре предузећа, законодавац je y порески систем уградио још једну, сасвим сувишну не-неутралност. Другим речима, ако y de lege lata
режиму акционар-физичко лице прода акције и при том оствари кагштални добитак, целокупан износ капиталног добитка, без обзира на дужину холдинг периода,
биће опорезован, и то по стопи пореза на доходак грађана за капиталне добитке
једнакој 20%. Ако, пак, акције продаје акционар-правно лице, и даље ће, код дугорочних капиталних добитака, само 50% разлике нзмеђу продајне и усклађене набавне цене бити подвргауто порезу на добит предузећа, чија je стопа такође 20%.
Одстрањивање привилегованог третмана дугорочних капиталних добитака
само y силугадији када су акционари физичка лица довело je до дискриминације на
штету те категорије нмалада акција, јер су дравна лица задржала поменуту бенефпциј}'.27-’ Тиме ce, y стварп, још једном потврдпло да креаторп система акцпонарства y Србији и даЈЕ>е превиђају улогу коју имају крајњн акционари - физичка лица
y успостављању транспарентне власничке структуре y Реп}-блици. Пореска политика не би смела да на себе преузима такав задатак да фаворизује једн)' категорију
акционара на рачун друте.
Новеле ЗП ДГ из маја 1998. године нису, међутим, само дискриминисале дуторочне капиталне добитке које остварују физичка лица на рачун капиталнпх добитака које остварују предузећа. Оне су, искључујући капиталне добитке из обухвата
опорезивања годишњег пореза на доходак грађана, фаворизоваж обе врсте капиталних добитака (и дугорочне и краткорочне) y односу на остале приходе физичких лица (нпр. y односу на дивиденду). Тиме je акционар-физичко лице доведен y
позицију да свој порески положај оптимализује тако што бн настојао да спречи
(одложи) расподелу добити, инсистирајућн на задржавању профита y фондовима
друпггва: то доводи до апресијацпје кашггала н, по продаји акцпја, до опорезивања
само кагшталног добитка, и то по стопи од 20%. Дивиденда (тачније 90% исплаћеног износа) изложена je, поновимо, прво порезу по одбитку по стопи од 20%, a затим, ако je акционар остварио годишњи укупан нето приход већп од 72.000 динара,
и годшлњем порезу на доходак, чпје су стопе 10%, 15% и 20%. Отуда je, код акцпонара чији доходак спада y највишу траншу y скали пореске прогресије, ефекпшна
(збирна) стопа пореза који погађају дивиденде чак 36%.
Не-неутралности код опорезивања капигалних добитака, чијп ce број и размере повећавају са сваком изменом пореских закона, упозоравају да je, не само са
становишта стварања повољног амбијента за развој акционарства y Србији, него п
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Ta ce бенефиција примењује и на ситуације када капитални добитак остварује предузетник - физичко лице које ce бави самосталном делатношћу.

посматрано y светлу остваривања неких важних принципа опорезивања (на првом
месту, прннцша ефикасностн н прпнцша правичности28)), веома значајно разјаснитн одређене ковдешуалне дилеме и поставити општа и транспарентна решења.
У том контексту, прво, не може ce прихватити горе скицирани29' “утописгачкн” модел, заснован на идејн да je захтев за алокативном неутралношћу апсолутно
приоритетан, по којем би, уз изузимање од опорезивања прихода од дивиденди и
кашггалних добвтака од акција, требало пропорционалном стопом опорезовати
прнходе од камата (с тим што би дужник имао права да плаћене камате одбије
приликом утврђивања опорезиве добити), док би профит корпорације био само
једном опорезован, и то истом стопом као и камате. Разлозн правичности, издашносги, па и административне једноставности, налажу да ce и дввиденде и капитални добици подвргну порезу. Ако je то такс, онда ce “друго најбоље” решење мора
потражити дуж правда који обезбеђује да релативан порески третман дивиденди и
капиталних добитака буде уравнотежен. Уместо комплементарног годишњег пореза на доходак грађана, којем иодлежс мали број обвезника и чије ce мане уопште не ограшгчавају на домен о којем ce y овом тексту расправља, требало би ce
плп:
а) вратити опредељењу садржаном y К онцепцији ф искалне реф орме из
1990. годнне, по којем би ce доходак физичких лица опорезовао јединственим глобалним (синтетичким) порезом. Тада би и дивиденда и капитални добици, попут осталих прихода, били подвргнути прогресивном
порезу на доходак; или
б) одлучити за цедуларно (пропорцмонално) опорезивањ е дивиденде, како
ce то данас - посебно да бн ce стимулисало акдионарство - чини y одређеном броју држава y транзицији (Чеш ка, Естонија, М ађарска, Пољ ска,
Словачка), али и y неким развијеним тржишним привредама (Аустрија,
Данска, Исланд). У тмм земљ ама дивиденда ce подвргавахамо коначном
порезу по одбитку, чија je стопа нижа од стопе пореза на остали доходак
физичких лица. Остали приходи (укључујући капиталне добитке) били
би подвргнути синтетичком прогресивном порезу на доходак.
Друго, на идентичан начин би требало уредита опорезивање кашггалних добитака, без обзира да ли их остварују физичка или правна лица. Другим речима,
или ће третман дугорочних и краткорочних капиталних добитака бити увек исти,
или ће дугорочнм кашггални добици увек имати привилегован третман. С обзиром
да би, ако ce уведе сингетички порез на доходак, капитални добици били изложени
прогресивном опорезивању, мишљења смо да би дугорочни капитални добици, ипак, требало да уживају привилегован третман - онакав каквом су de lege lata подвргнутИ само дугорочни капитални добици остварени од стране правних лица.
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Ma колико они међусобно могли да буду y конфликту.
Вид.: горе, одељак 2, под (1) овог реферата.

3.2. П орески третман дивиденди
Начин на који ce опорезује приход физичког лица по основу дивиденди одређен je, y начелу, решењима о пореској интеграцији y ЗПДГ. Приликом утврђивања основпце пореза на доходак, акционарима ce, поновнмо, рачуиа 90% примљенпх дивиденди30); овш имају право да им ce од основице одбије само 10% ове врсте прихода, па су размере олакшице врло скромне. Отуда ce систем пореза на добит предузећа y Србпјп, пако je формално пнтеграционистачки, по својим ефектима може третирати као да je класичан.31-1
Обрачун пореза на дивиденду дужна je да обави корпорација - исплатилац,
спроводећи га “по одбитку”, y моменту када ce дивиденда расподељује акционарима. Подсетимо да je српски законодавац, пршшком формулнсања одредби о комплементарном годитттњем порезу на доходак грађана, начинио озбвљан пропуст,
заборавивши да акционару призна као порески кредит порез по одбшху који je, по
стони од 20%, наплатила кохшаннја-исплатилац на 90% расподељених дивиденди.
Због тога су, када je реч о обвезницима комплементарног годшпњег пореза на доходак грађана, дивиденде, заправо, изложене троструком, a не двоструком опорезивању, што може да има далекосежне негатввне последице на развој акционарства y Србији.
Ако ce жели створити повољнији амбијент за развој акционарства y Србији,
свакако би требало укинути злосрећну законску формуладију која доводн до троструког опорезивања, али и више од тога: напустити мешовит систем пореза на доходак грађана (тј. укинути комбинацжју цедуларног и комттлементарног прогресивног опорезивања). У новом амбијевту, дивиденде би, поновимо, биле подвргнуте једном од два горе предложена режима32^: или би ce применио ошпти синтетички порез на доходак (с тим пгго би ce порез по одбитку на дивпденде признао за
порескн кредит приликом утврђивања годншње пореске обавезе), или би ce дивнденде опорезовале само пропорционалним коначним порезом по одбитку. Ова
друга варијанта би, истина на рачун хоризонталне правичности, била једноставнија и, вероватно, подстицајнија са становипгга развоја акционарства.
Аутори овог реферата верују да би акционарство било стимулисано и ако би
ce размере пореске интеграције повећале и тиме битније умањило економско двоструко опорезивање. То би ce, под претооставком да ce днвцденде подвргну синтетичком порезу на доходак, постмгло на тај начин пгго бн ce, уместо олакшпце за
акционаре y виду права на одбигак 10% примљених дпвиденди, проценат значајније увећао (нпр. 40% или 50%). Наравно, иако je систем импутације са административног аспекта сложенији, не би га требало a priori искључивати као могућност. Ако ce, пак, дивиденде изузму из обухвата синтетнчког пореза на доходак,
олакпшца за акционаре имала би облик снижене стопе коначног пореза по одбит30.
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Вид.: члан 80. ЗПДГ.
Вид. о томе више: Гордана Илић-Попов, op.cit., стр. 176.-179.
Вид.: горе, одељак 3.1, под (а) и (б) овог реферата.

ку на дпвиденде, стопе која би била нижа од оне којом ce опорезује остали доходак.
Исплата дивиденди акционарима који су правна лвца, подвргнута je посебном
режиму пореза по одбитху. Корпорацпја - исплатплац je, y начелу, дужна да обрачуна и наплати овај порез по стопи од 20%, без обзира да ли je прималац дивиденди резидент или нерезидент.33) Резидентна матнчна компанија има права на двоструки порескн кредит: директни - за поменути порез по одбитку и индиректни за порез на добит (из које су исплаћене дивиденде), плаћен од стране компаније-ћерке. Овај механизам добро je разрађен и не захтева практично никакве измене.

3.3. Порески третман улагања y акције
У важећим српским пореским пропжсима садржана су одређена решења којима ce стимулишу инвестиције y хартије од вредности и, на тај начин, поспешује развој њиховог тржшпта.
У ЗПДГ, y одредбама које уређују опорезивање прихода од самосталне делатности, као и y ЗП ДП, предвиђена je једна специфична олакишца.34) Наиме, обвезнику који изврпш улагања y куповину акција или удела y постојећем правном лицу,
умањује ce пореска основица за висину улагања, a највише до 50% од висине пореске основице. Ограничење y погледу внсине пореске олакшице не односи ce, међутим, на обвезника y кога страно лице улаже трајни капитал, чији je удео y укупном
обвезниковом трајном капиталу најмање 10%, као и y случају када je порески обвезник основан искључиво страним капиталом. Пореска олакпшца може да ce добије само ако je улагање средстава обезбеђено из сопствених извора.
Потребно je приметити да je оваквом формулацпјом, уведеном новелама пореских закона усвојеним током 1998. године, прецизирано да ce олакишца по основу одбијања извршених инвестиција (тзв. инвестшционо одбијање) пружа само за
случај улагања y куповину акција и удела већ постојећих правних лица, a не и за
акције које ce емнтују при оснивању новог трговачког друштва. Н а тај начин je донекле нзбегнута опасност од пореске евазије y облику умањнвања опорезиве добити кроз оснивање компанија-ћерки. Квантитативно лимитирање олакшице на
50% пореске основице такође je намењено остваривању оваквог циља.
Иако ограничено, инвестиционо одбијање из члана 45. ЗП Д П и члана 66. ЗП ДГ може подстицајно деловати на развој акционарства y Србији, јер стимулише
промет акција и удела.
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Вид.: члан 38. тачка 1. ЗПДП.
Вид.: члан 66. ЗПДГ; члан 45. ЗПДП.

4.Ефекти посредних пореза на развој акционарства
Са становишта развоја акционарства y Србији и, уопште, функционисања тржипгга хартија од вредности, релевантна су и два посредна пореза. Први je порез
на промет услуга35), a други порез на пренос апсолутних права.36)
Посматрано y начелу, предмет опорезивања посредним порезима y овом домену могу бити услуге институција преко којих ce обавља промет акција (тржишта калитала), као и саме трансакције ахцијама и уделима.
У Србији ce порез на промет услуга плаћа на све оне послове и радње који ce
обављају уз накнаду, a не сматрају ce прометом производа37')Тако je уведенаобавеза плаћања овог пореза по стопи од 9% (+3% градске таксе y Београду) на накнаду (провизију) коју остварује берза по основу обављених берзанских трансакција. Међутим, упоредно гледано, берзанске услуге ce најчешће не опорезују оппггмм
порезом на промет. Тако, Шеста директива Савета Европске заједнице прописује
да земље-чланице треба да од плаћања пореза на додату вредност (у даљем тексту:
ПДВ) ослободе, између осталог, и трансакције акцијама, уделима, обвезницама и
другим хартијама од вредностп.3839'Разлог je, примарно, y тешкоћама око идентификадије пореске основице (додате вредности) y овој сферп. Ослобођење, међутим, подразумева да берзе немају права да одбију ПДВ који су платиле при набавкама основних средстава и материјала неопходног за њихову делатност. Како y СР
Југославији (па, дакле, ни y Србији) порез на промет још увек није замењен ПДВ,
поменути проблем није актуелан.
С друге стране, неколико земаља-чланица Европске заједнпце спроводп опорезивање берзанских трансакција посебним посреднпм порезом, порезом који спада y порезе на капиталне н финансијске трансакције. У пнтању je дажбпна чија je
стопа ниска: y Белгији то je taxe sur opérations de bourse, y Данској duty on transfers
o f shares, y Француској impôt sur opérations de bourse, a y Немачкој Bôrsenumsalzsteuer. Удео прихода од ових пореза y укупним фискалним приходима je марпзналан и y 1996. годпнпкретао ce пзмеђу 0,03% п 0,16%.'г>9^
У Србији, међутим, постоји и овај други вид опорезивања берзанских трансакција, паралелно са порезом на промет услуга. У шггању je порез на пренос апсолутннх права, чија je стопа - y случају преноса акцпја и удела - 0,3%.40) Обвезник
Закон о акцизама и порезу на промет, Службени Гласник PC, бр. 43/94, 53/95, 24/96, 55/96,
1/97, 60/97, 42/98 (у даљем тексту: ЗАПП ).
36. Закон о порезима на имовину, Службени гласник PC, бр. 43/94, 53/95,54/96, 42/98 (у даљем
тексту: ЗПИ ).
37. Вид.: члан 34. ст. 1. и 2. ЗАПП. Листа ослобођења дата je y члану 40. ЗАПП.
38. Вид.: Art. 13 (B) (d) 5, S ixth C o u n cil D irective, EEC (u: Value Added Taxation in Europe, Vol. 3,
International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 1987. и касније).
39. Вид.: R ev en u e S ta tistics 1 9 6 5 -1 9 9 7 , OECD, Paris 1998.
40. Вид.: члан 27. тачка 1.) ЗПИ.
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овог пореза je продавац41), док je купац законски супсидијарни јемац 4142)43За пореску основицу узима ce уговорена цена акције, односно удела.4,)
Иако порез на промет услуга и порез на пренос апсолутних права имају различпте обвезнике (берза и продавац) п различите основпце (берзанска провизија и
продајна цена), мшпљ>ења смо да не постоји разлог да ce промет акдија два пута
опорезује. Чинп нам ce да je, са становипгга подстидања акционарства и следећи
западноевропска нскуства, пожељно укинути порез на промет берзанских услуга
(н то ослобођење задржати и када ce уведе ПДВ), a наставити са применом пореза
на пренос апсолутних права, п то по постојећој ниској стопи.

Уместо закључка
Имајућд y виду место пореске полптике y савременим тржишним економијама, понавл>амо већ изнето уверење да ce од ње не може очекивати да пресудно
утиче на развој акционарства. Спроведена анализа je показала на које je све начиме опорезивање стварало препреке том развоју, али, при том, подвлачпмо да су
основне сметње долазиле из општег амбијента, заснованог на негативном аксиолошком ставу према прпватној својини.
У пршхицн смо да формулишемо неколико предлога за редефинисање пореске политике y домену акцнонарства:
1. Напустити мешовит систем пореза на доходак грађана (тј. укинути комбинацију цедуларног и комплемевтарног прогресивног опорезивања), y којем постоји троструко опорезивање диввденди, и увести - као што je то учињено y већини
земаља y транзпцији н y свим државама-чланидама ОЕЦД - синтетички (глобални) порез на доходак.
2. У новом систему опорезивања дохотка физичких лица, дивиденде би ce или:
а) опорезовале само пропорцноналним коначним порезом по одбитку (тј.
изузеле из обухвата синтетичког пореза на доходак); или би ce
б) и на њих применио оптттти синтетички порез на доходак, с тим што би ce
порез по одбитку наплаћен приликом исплате дивиденди признао за порески кредит приликом утврђивања годишње пореске обавезе акционара - физичког лмда.
3. Повећати размере пореске интеградије, и то:
а) под претпоставком да ce дивиденде изузму нз обухвата синтетичког пореза на доходак: прописивањем олакпшце за акционаре y виду снижене
стопе коначног пореза по одбитку на дивиденде, стопе која би била ниж а од стопе којом ce опорезује остали доходак; или
б) под претпоставком да ce дивиденде подвргну синтетичком опорезивању
дохотка:
41.
42.
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Вид.: члан 22. став 1. ЗПИ.
Вид.: члан 39. став 1. ЗПИ.
Вид.: члан 24. став 1.

-

прописивањем олакш иде за акдионаре y облику права на одбитак од
основпце 40% - 50% прнмљених дпвиденди (уместо садашњих 10%);
илп
увођењем методе импутације (пуне или - имајући y виду буџетске разлоге - делимичне).
4. Подврћи капоталне добитке акционара синтетичком порезу на доходак, a
евентуалну привилегију y ввду блажег опорезивања дугорочних капиталних добитака пружити не само правним, него и физичким лицима.
5. Задржати право на умањење основице пореза на добит предузећа, односно
пореза на приходе од самосталне делатности за износ инвестиција y акције и уделе,
уз ограничење да олакшица не прелази 50% основице.
6. Укинути порез на промет берзанских услуга (и то ослобођење задржати и
када ce уведе ПДВ), a наставити са применом пореза на пренос апсолутних права,
и то по постојећој ниској стптти

Проф. dp Зоран Исаиловић,
Правни факултет y Приштини

Порески систем Србије и инвестициона улагања
Општа разматрања
Под инвестицијама подразумевамо улагање y замену и повећање основних
средстава и y повећање залиха сировина, репродукционог материјала и готових
производа. Осим тога y савременој грађанској литератури под инвестицијама подразумевамо и тзв., финансијске инвестиције. Оне ce остварују наирпмер, онда
када купац на секундарном тржигхпу хартија од вредностж купи неке вредносне
папмре, улажући на тај начин део свог дохотка.1' Према томе, y контексту изложеног инвестиције су основа привредног раста. Због тога природно je, да ако je
значајнији део дохотка уштеђен и инвестиран довешће до већег per capita дохотка y будућности те према томе и већег богатства грађана и државе. Дакле,
наведенн разлози су довољно озбиљни што инвестиције незаобилазно представљају предмет интервенције бројнмх инструмената економске политике. У
савременим државама посебно истакнуто место на ту сферу привредног живота
имају дејства пореских инструмената који ce изражавају кроз егзистирање и примену порескнх прописа.
Три су значајна фактора која одрсђују обим инвестиција: расположива
новчана акумулација, очекивана профитна стопа и спремност привредног субјекта да преузме ризик инвестиционог подухвата. Сигурно je да пореска политика
1.

Видети детаљније: др Драгутин Марсенић, Акумулација, инвестиције и траезиција ( у:
Инвестиционо одлучивање y условима транзиције, Економски факултет, Приштива, 1999,
стр., 25).

може релевантно утицати на све те факторе. Имајући то y виду, савремене
државе поред предузимања других мера економске политике, дејствују и путем
ове y правпу стимулисања, концентрисања акумулације и предузимања инвестиционих активности. Међутим, поред учинака којим ce опорезивањем повећава
акумулативна способност и инвесшције, понекад држава утиче путем пореза на
смањивање ( погоршавање), наведене способности и активности. Ти процеси ce
одвијају када ce пореским инструментаријумом превисоко захвата новостворена
вредност, посебно код оних привредних субјеката који ce y датој земљи и датом
времену сматрају најзначајнијим инвеститорима. Претерано оптерећење
предузећа "води успоравању стопа раста друштвеног производа, националног
дохотка и запослености" 2)
Смањивање акумулативне способности привредних субјеката, ипак, требало би посматрати као нежељену појаву ствхијског утицаја пореза. Потреба за
средствима, може државу нагнути на веће захватање средстава. Учешће јавне потрошње код нас износи близу 60% друштвеног производа. Очигледно je да превазилази могућности привреде. Зацртана политика свсфења јавне потрошње на испод 50% друштвеног производа није остварена. Разлози овоме су ти, што биланс
јавне потрошње оптерећује нре свега фондовска потрошња y којој главно место
заузима пензијско осигурање. У стручним круговима ce оцењује да и ако je ниво
остварених средстава за фондове - нарочито пензијског осигурања, изнад оквира
усаглашеног Комсолждованог биланса на нттвоу земље ипак, и тако увећана средства су недовољна за исплате пежзија са свим повећањима које корисници очекуЈУИ з изложеног произилази, да код нас постоји јасан раскорак између потреба и могућности. Међутим, без обзира на сва објективна ограничења, Србија ће
морати да смањи јавну потрошњу, што je и планирано y пројектованој економској политици за 1999., годину. Само политкка редуцирања јавне потрошње ( са
битно мањим пореским оптерећењем обвезника ), требало би да створи нужну
претпоставку за пословну активност, ннвестициона улагања и привредни просперитет.
У савременим државама нормативном концшшрању пореског система ce
посвећује посебна пажња, нмајући y виду његов утицај на привредни живот.
Плаћањем пореза настаје ефекат на доходак. Одузимањем једог дела дохотка обвезник ће имати мање средстава за потрошњу односно за штедњу. Међутим, у
одређеним случајевнма, применом одређеног пореског облика може доћи до
ефекта супституције. Зависно од избора пореског облика н пореске стопе, обвезницн ce могу определитп за штедњу (потенцијална могућност употребе средстава за инвестиције) односно за потрошњу. И з наведених могућих утицаја пореза, значајно je истражити утидаје различитих пореских облика, нмајућж y виду остварење истих прихода.
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др Милан Илић, Дејство опорезивања на самофинансирање инвестиција y привредама
развијених капиталистичких земаља, "Финансије",бр.Д-2,1976., Београд, стр.,58.

Пракса показује да прнмена прогресивног пореза на доходак, смањује
више штедњу a мање потрошњу него пропордионални порез. Исто тако би ce могло рећд да пропорционални порез на доходак више смањује штедњу y поређењу
с порезом на потрошњу. Изложени утицаји ce могу објаснити тако што je
познато, да гранична склоност штедњи расте идући уз скалу дохотка. Пошто прогресивне стопе јаче шггерећују богашје који највише штеде, снажније ће ce смањивати пггедња. Код примене алтернативе за порезе на лотрошњу, уместо пореза на доходак, опредељење за смањење потрошње дејствоваће y правцу
повећања штедње. Исто тако, познато je да сиромашнији не пггеде или штеде Bpno мало те ће са том намером наставити и након увођења пореза. Насупрот томе,
елнминнрањем непосредног опорезивања због наведеног својства богатијих за
штедњу, ова ће ce повећавати, Дакле, као закључак произилази: да ће опредељење за пропорционално опорезивање дохотка уместо прогресивног, односно
пореза на потрошњу уместо непосредног опорезивања утицати на повећање акумулативне способности обвезннка, те стварања према томе, претпоставке за могуће веће инвестирање.
Међутим, изложене закључке не треба апсолутизирати. Они би важили y
одређеним конкретним условима, y другим не. Тако, примена високих пропорционалних стопа могла би давати негативније утицаје на акумулативну способност обвезника, него пгго би био утицај применом благе прогресије. Такође, и
претерано оптерећење потрошње могло би ce негативно реперкутовати на акумулативну способност прнвредних субјеката. Наведени утицај би ce могао анализирати применом нашег пореза на промет. Предоминантно ослањање на порез
на промет, поред других негативности, може ce реперкутовати и на смањење акумулативне способности привреде. Наиме, порез на промет својим износом по
правшгу повећава цене малопродаје. Како je тесна веза између кретања трошкова живота и номиналног раста зарада, можемо рећи да претерано огггерећење
порезом на промет може утицати на расподелу дохотка тако што би ce тежило да
ce већи део дохотка намени потрошњи a мањи део акумулацији.
Деформисана пореска структура може ометати инвестиције и када ce појави на другим сегментима пореског система. То искуство су доживеле и земље
Централне и Источне Европе, које су ce због тога сусретале са проблемом
преноса дела дажбинског оптерећења са предузећа на грађане. Код наведених
држава почетком деведесетих година предузећа - која су донедавно била углавном y државном власништву* плаћала су до 80% укупних пореза. Наведена оптерећења привредних субјеката - правних лица имала су негативне ефекте на
њихову могућност да инвестирају. Због изложених разлога почели су да ce испитујупутеви за јаче оптерећење грађана. Практично, прерасподела пореског терета би ce изврпшла тако пгго би ce знатан део прихода за финансирање потреба
државе добијао од пореза на лични доходак и пореза на додату вредност (VAT):^3
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Видети: Jeffrey Owens, Options forTax Reform, The OECD Observer, Paris, br. 170, 1991., стр.,
17-19.

И з изложеног произилази закључак да приликом конципирања пореског
система, неопходно je обратити посебну пажњу на изградњи сЈтггилне и избалансиране пореске структуре ради остваривања позитивних ефеката пореза на
привредни живот и стварање повољног амбијента за одвијање инвестационе активности.. При томе, ce морамо помирити са чињеницом да je немогуће изградути идеалан порески систем. Сложеност друштвеног живота условљава често потребу компромиса код остваривања финансијско-политичких, економско-политичких и социјално-политичких начела опорезивања, што већ онемогућава реализовање хармоничног пореског система.

2. Погледи о улози и значају пореског система и политике еа
одвијање инвестиционих активности y нашој теорији
Приликом кондипирања и спровођења реформисаног пореског система код
нас, y теорији су постојала суштински различита гледипгга о улози и значају
пореске политике y погледу стимулисања инвестиција. Једна група теоретичара и
стручњака je била скептнчна y погледу потребе јачег уплива пореског инструментарија на одвнјање инвестидионе активности. П о њима, y привреди која je и
онако подвргнута администрирању - залагање за диференцијацију стопа и селективна ослобођења, почивало би на арбитрарним проценама које гране, односно
обвезнике треба фаворизовати, и које погодити вишим стопама. Неутрална
пореска политика, пак препушта тржишту да оно усмери економске ресурсе ка
одређеним гранама. Уверење да би држава, као носилац пореске политике требало да буде "свезнајући планер" који ће y овом домен}?усмераватн инвесгације по
овој грухш теоретичара, припада прошлости. Са тржишта требало би да долазе
сигнали предузетвшцима да ли да добит расподељују y внду дивиденди или да je
реинвестирају и да je y том погледу фискална интервенција непотребна па и контрапродуктивна. Наиме, пореским путем стммулисано инвестирање може усмерити кашггал ка субоптималним улагањима.4^
За дефектност јачег диференцираног деловања пореске полптнке исткцала су ce и негативна практична искуства - девијације које су доминирале y
пореској политици Србије и Југославије. Наиме, радж ce о томе да су ce погодности диференцираног пореског третмана, усмерене на подстнцање штедње, улагања, развоја и сл., користиле y друге a не прокламоване сврхе. Уместо да диференцирана пореска политика користи развоју, она ce усмеравала на давање социјалнпх олакшица поједини м секторима привреде којн су y кризи плп чак поједпним предузећима. Друга опасност лежи y политпчком лобирању дојединих сегмената привреде, чијп успех деформпше развојну пореску полштжу и обезбеђује
пореске повластпце успешнпм лобпстпма a на рачл н осталнх.'')
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Видети: др Дејан Поповић, Привцип неутралности y пореској реформи y Србији и
фискални развој y Европи, "Финансије", бр.Д-2,1992., Београд, стр.,7.

Друга група теоретичара ce залаже за порески систем и пореску политику
препуних стимуладијама усмерених на привредни развој. По њима, нама je потребна широка лепеза порескдх олакшица, бенефидија и подстицајн. У том контексту ce критикује примена искустава развијенпх земаља ОЕЦД и Европске унпје, које практикују редуцирање фискалних олакпшца и ослобођења с цнљем да
ce смањи утицај пореских фактора на доношење инвестиционих одлука и уклањања економских дисторзија фискалног порекла y духу генералног ослонца на
тржшлне снаге. Насупрот таквој концепдији, ови сматрају, да je y нашим условима потребан порески систем снадбевен ишроким спектром пореских стимуланса
( инвестационо премирање, порескж кредит, преношење губитака унапред и уназад, умањење пореза и повраћај пореза за случај реинвестирања, неопорезиве
резерве за будуће инвестиције, пореске олакшиде путем посебног режима амортизацнје, неопорезнви транфер капитала, одлагање пореске обавезе итд.)
укључујући п развој off shore бнзнпса п слободнпх царинских ггоресклх зона.56)7
Првим реформским законима донетим крајем 1991.године y Републводи
Србији, пнспстирало ce на поштовању једнаког пореског третмана свих облмка
својине и неутралности непосредних пореза, редуцирањем бројних ослобођења и
олакшида. Врло брзо овај концепт je претрпео осетне промене. Спровођење
Програма реконструкције монетарног система н стратегпје економског опоравка од 1994. године захтевало je активније деловање пореског инструментарија.
Код свих облика организовања предузећа и самосталних предузетника пореским
прописима ипшо ce путем давања широких пореских ослобођења и олакшица ради подстидаја инвестирања y стална средства за сопствен}' делатност или других
обвезнмка, отварања нових предузећа, запошљавања новнх радника итд. Наведени процеси хипертрофираности на пољу ослобођења и олакпшца су дошли под
удар критике с обзиром на ефекте које су изазвали y привредном животу.
Н а основу оцене изложених теоријских поставки и практичних искустава y
вези са улогом и значајем пореза на одвијање швестиционе делатности, моглм би
извући одређена начела, од којих бм по мом мжшвењу требало поћи приликом
кондигшрања ове осетљиве материје.
Чжсто теоријски гледано порески систем кондипиран са миннмалним
олакпшдама и ослобођењима имао би значајније предности y односу над алтернативним приступом.7^ Међутим, вођење конкретне пореске политике зависи y
многоме од наших објективних специфичних економских услова. Ванредне околности настале распадом СФРЈ (рат на територијама бивпшх југословенских република Хрватске и Босне и Херцеговине, агресивно деловање албанског сепаратизма на Косову и Метохији с тим y вези неоправдане међународне санкције
5.
6.
7.

Видети: др Бошко Мијатовић, Нови порески систем, "Економика предузећа1', бр., 1-2,
1992., Београд, стр.,19.
Видети: др Жарко Ристић, Јавни сектор, пореска захватања и новчани токови, "Финансије”, бр.,7-8,1996., Београд, стр.,593.
Видети: др Б. Мијатовић, оп. цит., стр.,16 и 17.

према нашој земљи, покидане економске везе, финансирање огромног броја
избеглица и радника на принудним одморима итд.), условиле су нажалост, да ce
нпво производње код нас креће од 55 до 60 одсто, оног што je остварено y 1989. годиш . Ta реалност дшстира y великој мери постојање неизграђеног и релативно
неефикасног тржипгга роба и фактора a посебно капитала и неуравнотеженост
наше економије. Ефекти такве стварности ce изражавају и y постојању велике
незапослености радне снаге п кападнтета, недостатка штедње н капитала.
Наведени неповољан привредни амбијент није атрактиван за предузимачку
делатност јер су y многоме изгледи за остваривање добити неизвесни. Дакле, изложени разлози по мом мипиБењу неминовно траже државну ( па према томе и
пореску) појачану интервенцију ради помагања и поспепшвања инвестиционе активности. Високо дажбинско захватање, које, као што je речено постоји код нас
je додатан разлог за нужност активнијег деловања пореске политике.8^
Потреба за активнијом пореском политиком, ипак, не доводи y питање
обазривост и умереност y коришћењу арсенала пореског инструментарија радн
подстицања штедње и заинтерсованости привредних субјеката, да ce одлуче за
инвестициона улагања. У том смислу мишљења сам, да непримерено и
несмишљено давање пореских подстицаја може неповољно утицати на праведносг плаћања пореза, односно не остваривања општости пореске обавезе и
плаћања пореза према економској снази. Поред тога, погрешно примењени
порески подстицаји могу довести до значајних поремећаја y алокацији средстава,
када ce инвестиције усмеравају ка не најкориснијим наменама само зато да би
порески обвезник могао взвући користи од пореских подстицаја, или до чистог
"ефекта подгрејавања"- ситуације када постоје порески подстицаји за намене y
које би ce y сваком случају инвестирало. У оквирима свеопште економске политике једне земље, фискална политика би требало да представља "храну", a порески подстицаји би требало да ce ограниче наулогу "лека".9)
Примена бројних радикалних подстицајних мера ради стимулпсања внвестнција ( y комбинацији са потпуним укидањем пореза на зараде - све док ce не
достигне ниво развоја средње развпјене европске земље и ннво зарада y средње
развијеним земљама, драстично редуцирање дарш а итд., ирд.,10)по мом
мшпљењу оставља дилему: одакле онда финансијских средстава за подмиривање
ншроких јавних потреба за данашњи степен нашег привредног развоја. Ослонац
на оптерећење екстра зарада и плата монополиста и на износе допршоса за со8.

"Поједностављено откриће да су порески подстицаји утолико потребнији, уколико je
више пореско оптерећење, умногоме je истинито. Отуда су порески подстицаји утолико
мање потребни, уколико je пореско оптерећење мање."- Еуген Јехле, Улога пореских подстицаја и сличних мера y пореском систему, "Финансије", бр., 9-10,1988., Београд, стр.р42.
9.
Ор. cit., стр., 541.
10. Видети: др Жарко Ристић, Алтернативна бизнис орјентисана структурна фискална политика, Прилог y књизи "Ф тансијски и банкарски менаџмент y савременим условима
привређивања”, Економски факултет и Инстистут за економска истраживања y
Приштини, Брезовица, 1997.,године, стр.,Б 9 и 10.

цијално осигурање чија стопа не прелази 10% н јаче оптерећење луксузних
производа11' изгледа доста нереално, с могућнм негативним последицама.

3. Примена пореских мера y правцу стимулисања инвестицнја
За ослобођења и олакпшце y теорији јавних финансија ce употребљава термин "порески расход", под којим ce подразумевају мере пореске политике чији
ефекат je смањење прихода држави y односу на висину која би ce остварила y тзв.
"нормалним условима". У контексту изложеног, управљање јавном привредом
захтева претходно утврђивање општег, "нормалног", облика пореске структуре.
Тим утврђнвањем све што бн сврстали y такву структуру, не би ce сматрало да
држава даје повластиде односно олакшице. У компаративним фискалним
системима тзв. "нормалне" пореске сгруктуре ce знатно разликују, због чега ce
чтше напорн y оквиру појединих међународних организација, посебно под
окриљем Комитета за фискалне послове ОЕЦД, да ce y овом домену израде стандарди које би земље - чланпце прихватпле н }традиле y своја законодавства.12-1
Инвестнциони подстицаји не морају бити само пореског карактера. Инвестиције
ce могу стпмулисати и разлжчитим субвенцијама које ce из буџета дају инвеститормма и на друге начине нзван контекста пореске политике. Зато je термин "инвестпдионпподстпцај" ишрп одтермина "порески подстицај".13)
У арсеналу јавних финансија постоји пшрока лепеза пореских мера које je
могуће употребмти y правцу стимулисања акумулације (инвестидија) y привреди.
У овом прилогу, анализират ће ce неке од најзначајнијих мера које су заступљене
y пореском систему Републике Србије.

3.1. Смањење пореских стопа
Смањење порескжх стопа je значајна мера сгимулисања инвестиција. Реформским променама прописа y Републици Србији стопа .пореза на добит
предузећа ce осетно смањивала са 40% на Зо, 25 да би најзад на крају 1998. шдине
сведена на висину од 20%. Процењује ce да je ова стопа стимулативна за улагање
страног н домаћег капитала y инвестиције. Компаративно гледано стопе пореза
на добит корпорација y 1996. години биле су: y Грчкој 35%, Шведској 28%, Белгији 40,17%, Португалији 39,6%, Норвешкој 28%, Хрватској 25%, Чешкој 39%,
Пољској 40%, Словенији 25%, Украјини 18% и 35% за финансијске организације
итд.14) Дакле, y поређењу с другим државама, можемо рећи да су наше пореске
стопе привлачне за инвестационе подухвате. Међутим, проблем ce појављује y
11. Видети детаљније залагања за наведену концепцију: др Ђ. Ристић, оп. цит., стр., Б 9 и 10.
12. Видети: др Дејан Поповић, Наука о порезима и пореско право, Colpi, Budapest и "Савремееа администрација”, Београд, 1997, стр., 193.
13. др Д. Поповић, оп. цит. стр.,193
14. Извор података: др Дејав Поповић, Наука о порезима и пореско право, ор. cit., стр.,682684.

томе пгго овај порески облик нема неки већи фискални значај, износио je y укупној структури буџета за 1998.roдину само 2,1%. У друтим земљама то учешће je
знатно веће. Тако y 1994. г., y укупним пореским приходима, порез на добит корпорацпја je учествовао: y Грчкој 5,7%, Шведској 5,4%, Португалији 7,1%, САД,
8,9 % итд.1^ Повећањем пронзводње, броја порескнх обвезншса и ширењем
пореске основице и уз наведену стопу од 20%, могао би ce поправити финансијски ефекат овогпореза.
Поред указивања на значај оппггег смањења пореске стопе за привлачност
инвестиција, савремене државе користе и олакшице (примена нижих стопа од
ошптих), које ce дају за специјално одабране обвезнике, који ce желе стимулисати. Честа пракса посезања за овом мером - примена снижених пореских стопа
манифестована je за тзв., мала предузећа.
М ала предузећа y савременом свету су један од највиталнијих елемената
модерне економије и стално показују натпросечни раст. У њима ce остварује могућност бржег и већег запошљавања радника што je изузетно привлачно за целу
земљу. Запосленост y малим предузећима y нашој земљи je вишеструко мања y
односу на земл>е западне Европе и друге развијене земље. Наведени разлози указују на потребу пореског подстицаја малих предузећа. Првим реформским законом151617)обвезник којн je имао статус малог предузећа плаћао je порез на добит корпорација по стопи од 30%, што je била повлашћена стопа за дато време, јер je за
сва остала предузећа стопа износила 40%. Међутим, убрзо ce код нас напустила
пракса диференцираног и повлашћеног третмана малих предузећа, с орјентацијом смањивања стопа линеарно, односно ослањање на само једну стопу за све
привредне субјекте. Прокламована политика y нашој Републжци о посебној
стимулацији малих и средњих предузећа, поново актуелизује размшшвења
примене нижих стопа само за наведене привредне субјекте.
Последњим изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа11Кy
нашој Републици ce посегло с увођењем новог инструменга стимулације мање
снажних привредних субјеката и то само оннх на недовољно развпјеннм подручјима. Наиме, нови пропжси су створнли могућност увођења паушалног
плаћања пореза на добит за обвезника који има седшпте и обавља делатност на
недовољно развијеном подручју, према прописпма којима ce утврђују недовољно
развијена подручја y Републици, чији укупни приход од делатности према подацима из годшпњег рачуна пословног резултата не прелази износ од 500.000 нових
динара. Наведенп субјект може алп не мора да тражи да му ce порез одреди према
паутпалном износу.
Паушални износ пореза, надлежни порескп орган утврђује конкретном
обвезнику, водећи рачуна о броју запослених радника, тржпшним условима y
којима обавља делатност, впспнн прихода обвезнпка који под истпм или сличнпм
15. Извор података: Revenue Statistics of OECD Member Countris 1965 - 1995, OECD, Paris, 1996.
16. Закон o порезу на добит корпорација ( члан 33 ), "Сл. гласник PC ", бр.,76/91.
17. " Сл. гласник PC ", бр., 42/98.

условима обављају исту или сличну делатност и осталим околностима који утичу
на остваривање добити, с тим пгго пореско оптерећење по овом основу може
износити највише 50% пореске обавезе обвезннка који обављају исту или сличну
делатност на другим подручјима. Дакле, очито je да ce малим предузећима која
имају седнште и обављају делатност на недовољном развијеном подручју даје осетно привилеговани порескн третман који позитивно утиче на њихову акумулативну способност те према томе и на инвестиционо улагање.
Имајући y виду амбијент недовољно развијених подручја наше Ренублике,
може ce рећи да су услови за стимулацију малих и средњих предузећа изузетно добри и постоји велпка шанса за њихову афирмацију. Потребно je бити обазрив и
онемогућити већа предузећа да ce фиктнвно деле y неколико малих да би платили мањи порез.

3.2. Пореско стимулисање убрзане амиртизације
Да би подстакли привредне субјекте на већа инвестирања и да брже замењују
опрему модернијом, те да примене нову технологију, путем чега ће повећавати
продуктивност рада, државе користе и метод убрзане амортизације. Суштина
овог метода je y томе да ce предузећима дозвољава да на име амортизације издвајају и веће износе него што je ова стварна односно законом прописанаЈНа тај
начин ce и део дохотка преноси y амортизацију и није подложан опорезивању.
Овиме основица за опорезивање (добит привредних еубјеката) постаје мања,
што стимулативно делује на обвезнике.
У циљу онемогућавања претераног смањивања опорезиве добити и иначе скромног фискалног ефекта од пореза на добит предузећа и пореза од прихода од
самосталних делатности, за ове пореске облмке убрзана амортизација по нашем
праву ce може користити само за стална средства која служе за спречавање загађивања ваздуха, воде м земљипгга, ублажавање буке, упггеде енергије, за
пошумљавање, прикупљање и коришћење отпадака као и индустријскнх сировина или енергетских горива, научно истраживачки рад дпколовање и обуку кадрова. Остваривање убрзане амортазације ce врпш коршлћењм могућности да обвезник поред прописане ( "нормалне ") стопе отписа за наведена основна средства
може посебно обрачунати амортизацију вишу до 25%.
Убрзана амортизација омогућава одлагање плаћања пореза, тако да би ce на
први поглед могло рећи да ce овде не умањује пореско оптерећење. Међутим, ипак треба имати y виду да ce обвезнику за извесно време оставља одређени
новчани износ за предузимање пословних активности ( могућност оплођавања),
што je за њега значајна погодност.

3.3. Пореско стимулисање нових инвестиција
Посебна улога пореске политике долази до изражаја y стимулисању нових
инвестиција. Мере које ce предузимају y овом смеру су разноврсне, као најважније могу ce истаћи:: потпуно ослобођење од плаћања одређених пореза но-

вооснованих привредних субјеката за извесно време, умањење пореске основице
и ј ш умањење обрачунатог пореза на добит корпорација ( предузећа ) и пореза на
приходе од самосталних делатностн, ослобођења од шхаћања пореза на промет
опреме, итд.
Зависно од својих потреба и услова, државе ослобађају плаћања пореза нова
предузећа целе привреде или само одређених области, грана односно региона.
Могуће je да поједине државе укидају само порез на некретнине или пак ослобађају пореске обавезе погонску енергију за нова предузећа. итд. Применом
пореских реформи y многим развијеним земљама и поред опстајања инвестиционих пореских стимуланса, уошпте узевши може ce рећж да долази до знатног
сужавања диференцираног третмана пореских обвезника, тако што ce укидају
или редукују пореске олакпшде и ослобођења, ж тежи спровођењу идеје о неутралном утицају пореза.
Анализом пореског система претходне и нове Југославије долазимо до
несумњивог закључка, да подстицање инвестиција y различмтим временским ннтервалима није било једнако. У претходној Југославији чак ce може рећи да je било одсечних разлика y овој материји. Тако, средином шездесетих година до
почетка седамдесетих година, опорезивање предузећа (ОУР-а) није постојало те
ce углавном није подстицајно деловало на нове инвестиције. Доношењем закона
о опорезивању ОУР-а, републике и покрајине, су добиле могућност да делују на
акумулацију (инвестицпје) обвезника. Наведене циљеве оне су покушавале да
остварују путем растерећења основице (тзв., аутоматске мере) и путем дискреционих мера (давањем ослобођења и олакшица).
Аутоматске мере (растерећење пореске основпце и заштита гранпчне репродуктивне способности ), су посебно добиле y пшрнни y Србији од 1978. године
када су прогресивне стопе замењене пропорционалнпм. И поред пшроке неуједначености пореза из дохотка y то време y Јутославији, ш ак, треба рећи да су републике и покрајине одбијале од основице издвајања намењена приоритетним
гранама и за улагања y неразвијене крајеве. Аналогни прописи су ce примењивали и за утврђпвање основице допрпноса из дохотка ОУР-а.
Джскреционе мере, y претходној Југославијп ce испољавај}7кроз ослобођење
од плаћања пореза, уступања обрачунатог пореза и смањења порескпх стопа.У
овој сфери су ce исказпвале н одређене дефектностп. Напме, уочено je да су бројни обвезницп који су тражшш ослобођење, те новчане нзносе усмеравалн на премошћавање својпх субјектпвннх слабости. Тако ce дешавало да онп који имају
веће утицаје на државу, и мање плате пли не плате порез. Нажалост оваква пракса je евидентирана н y новој Југославији.
Подстицајне мере за инвестициона улагања y нашем праву ce појављују код
посредннх ( индиректних) н непосредннх ( директних ) дажбпна.
1. Код посредних дажбина увоз нове опреме по основу улога страних лица,
осим путничких моторних возила и аутомата за забаву и игре на срећу ослобођен
je од плаћања царпна и других увозних дажбпна. Наведено право на ослобођење,

ce може користити y складу са утврђсном динамиком улагања, до коначне
изградње објекта, односно отпочињања делатности y коју ce врши улагање, и ако
ce улагање врши по основу реинвестирања добпти -за све време трајања уговора,
односно одлуке.18-1
Међутим, неједнак je пореско правни третман промета опреме код нас y разјш т т г г и м временским интервалима, од доношења Савезног Закона о основама
пореског система19201)до данас. Кључно je, да ce доношењем поменутог Закона
промет опреме - мапшна, уређаја, апарата и резервних делова, осим путничких
аутомобила и осим намепггаја, тепиха, уметннчкпх дела ликовне и примењене
уметности и других украсних предмета за опремање административних просторија, опорезовао пропорционалном стопом y износу од 10%. Али, истовремено y
важностп je био y Србијп п Закон о акцизама н порезу на пром ет^којп je обвезмике за промет наведене опреме ослобађао од плаћања пореза. Према изложеном, дошло je до сукоба пореских прописа y вези оптерећења промета истог
предмета. Пошто ce код нас y пракси непосредно примењују републички закони
о порезима, y конкретном случају примењивао ce поменути српски Закон. Дакле,
Република Србија je y цпљу стимулисања развоја и модернизације производње
улагањем y опрему, ову ослобађала од пореског оптерећења. Међутим, проблем
ce појављивао кад ce опорезовала наведена опрема приликом увоза. Наиме, царински орган je надлежан да утврђује и наплаћује порез на промет приликом увоза. Као и код других увозних производа тај орган je наведене послове обављао и
прилшсом увоза опреме, непосредно примењујући Савезни Закон. Наведена
пракса je довела до замршене правне ситуације, која ce по мом мииивењу
разрешавала на дискутабилан начин. Ниме, под мотивадијом потребе повећања
репродуктивне способности прнвреде y Србији je заузет став и обавепггено
Савезно министарство финансија и Савезна управа царпна о неопходноси повраћаја наплаћеног пореза на промет, приликом увоза опреме y делу који припада
Републпци Србији и који je уплаћен на одговарајућем рачуну буџета Републике.
Повраћај припадајућег наплаћеног дела пореза на промет Републичка управа
јавних прихо^ ' извршавала ако су били испуњени републичким Законом прописани услови.
Изложена неусклађеност правнлх прописа je била неодржива. Збиг тога последњим променама Савезног Закона22-1y циљу уједначавања Савезног н републичких прописа, наведена опрема je такође ослобсфена од оптерећења порезом.
Имајући y виду застарелост опреме коју користе домаћа предузећа, с једне
18. Видети: чл. 14, Закона о страним улагањима ( " Сл. лист СРЈ ", бр,.79/94 и 29/96 ).
19. “ Сл. лист СРЈ", бр. 30/96, 29/97 и 12/98.
20. 11 Сл. гласник PC", бр. 43/94, 53/95, 24/96, 52/96,55/96,1/97 и 60/97.
21. Видети: Мишљење Министарства финансија Републике Србије, бр. 413-00-829/98-04 од 14.
09. 1998. године.
22. Закон о изменама и допувама Закона о основама пореског система ("Сл. лист СРЈ", бр.59/

стране, и слаб фискални ефекат увсфења пореза на опрему уошпте, с друге, као и
потрошни карактер пореза на промет, наведене процесе треба поздравити
проширујући их и на друге прометне порезе ( порез на железницу и посебну градску таксу).23)
2. Код непосредннх пореза од почетка примене реформисаног пореског
система, почетком 1992. године до данас y Србији je неједнако заступљено сгамулисање инвестиција. Тако, као што je речено, првим реформским законима настојало ce са акдептирањем "неутралног пореског механизма", што ce изражавало y постојању рестриктивних ослобођења и олакшида утврђених према актуелним међународним критеријумима. Међутим, убрзо изменама и допунама закона по мом мишљењу долази до хипетрофираности y области пореских подстицаја, што ce реперкутовало потребама измена и допуна закона y 1998. години..
Најпре пореза на доходак грађана a онда и пореза на добит предузећа, пгго ћу
укратко и елаборирати y овом раду.
Позптнвним прош 1спма24)у Републици Србијп потпуно ce ослобађају
плаћања пореза на добит предузећа новооснована правна лица, за прве три године од дана уписа y регистар, односно самосталне делатноста предузетннка којн
приходе остваре од новоосноване радње за исто време од почетка обављања
делатности.
У циљу јаче стимулације привредних субјеката са седиштем на недовољно
развијеном подручју и слободној зони, српски законодавац je ослободио од
плаћања пореза на добит предузећа новоосована правна лида за првих пет годнна
од дана уписа y регистар, и новосноване радње на исто време од почетка обављања делатности. Новоосновани наведевш привредни субјекти са седшптем на
недовољно развијеном подручју које, y складу са проппсима којпма ce утврђују
недовољно развијена подручја y Републици пмају први ранг приоритета, ослобађају ce плаћања пореза за првих шест годпна од почетка обављања делатностн.
У поређујући познтивна решења са претходно важећим проппсима, уочава ce
опггрији, селективнији и рестриктпвнији приступ. Најпре, позитпвним прописима
пооштравају ce услови за губитак права на пореско ослобођење, уколнко обвезник прекине са пословањем пре истека одређеног законског рока. Наиме, после измене закона право на пореско ослобођење губп ce ако правно лице односно
предузетник прекине са пословањем y току трајања пореског ослобођења ( које
je сада 3,5, или 6 године ), као п трн године после ослобођења. Прпмера ради, новоосновано правно лице које je стекло право на пореско ослобођење од пет годпона, мора да послује најмање осам година да не би изгубило ово право. Ако новоосновано правно лиде прекине пословање y том року, неће пмати право на
23. Упореди: Бранкица Гагић и Јелена Копривица, Пореско правне олакшице код страних
улагања, Право и привреда, бр.5-8/97, Београд, стр., 766.
24. Видети: Закон о порезу на добит предузећа ( " Сл. гласник PC ", бр., 43/94, 53/95, 52/96,
54/96 и 42/98 ) и Закон о порезу на дохотак грађана ( " Сл. гласник PC ", бр., 43/94,, 74/94,
53/95,1/96,12/96, 24/96,39/96, 52/96, 54/96, 16/97, 60/97 , 20/98 и 42/98 ).

пореско ослобођење и биће y обавези да плати неплаћени порез који ce валоризује лрименом стопе раста цене на мало, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. Прегходним прописима y конкретном примеру,
новоосновано правно лице морало je да ради пет година од дана уписа y регистар
a непридржавањем тога рока губнло je право на пореско ослобођење и дужно je
било да плати само порез који би нначе платило да није користило пореско ослобођење.
Новооснованпм субјектима y областн трговине, банкарства и осигурања имовине и лица, раније ослобођење од плаћања пореза за прву годину егзистирања,
ce вшпе не даје. Наиме, имајући y виду неравномерност формирања нових
привредннх субјеката и наглашено опредељење за ново оснмвање субјеката из
апосрофпранпх делатностп, ускраћено пм je претходно дато право на ослобођење од пореза.
Новнм проппсима дошло je и до прецизирања давања ослобођења за новооснована правна лица са седипггем на недовољно развијеном подручју и слободној
зони и новоосноване радње. Наведени субјекти имају сада право на изложена
ослобођења само ако су остварила добит обављањем делатности на недовољно
развијеном подручју односно y слободној зони.
Важећим прописима, прихваћен je битно рестриктивнији приступ y односу на
претходни за стимулацију улагања y основна средства и куповину акдија или удела, или y обвезнице јавног зајма. Принципијелно настојање законодавца je да
пропшри основицу за опорезивање и онемогући избегавање плаћања пореза које
je уочено y пракси. П ре свега, сада ce више не умањује основица пореза правним
лицима и предузетницима за улагања y основна средства y делатност других обвезника већ само y соиствену и то регистровану делатност. Поред тога, стимул т п е ce само улагање y дугорочне обвезнице јавног зајма ( чији je рок доспећа
дужи од године дана ). Најзад, пореска основица ce умањује за укупан износ улагања y основна средства, y куповину акција или удела y постојећем правном лицу
или y дугорочне обвезнице јавног зајма, али највише до 50% од висине пореске
основиде. Претходним прописима то ограничење није постојало. Међутим, имајући y виду значај страних улагања за нашу земљу, законодавац наведено ограничење y погледу могућег износа пореске олакпшце није прописао за обвезника
y кога страно лице улаже трајни капитал, чији je удео y укупном трајном капиталу обвезника најмање 10%, као и y случају када je обвезник основан искључиво
страним капиталом.
Важећим пропнсима обвезнику y кога страно лице улаже капитал, чији je
удео y укупном каггаталу обвезнжка најмање 10% умањује ce порез y трајању од
пет година од дана улагања капитала - сразмерно учешћу страног капитала y укуш о м капиталу. Ипак, проблем ефикасног подстицања страних инвеститора y СР
Југославији je сложен. М оже странац стопроцентно бити ослобођен као инвеститор од плаћања пореза y трајању од пет година a да он од тога нема користи. Разлог овоме je тај што СР Југославија има проблема око међународних уговора о

избегавању двоструког опорезивања. Претходна Југославија je закључила такве
уговоре са већином напшх главних спољнотрговинских партнера осим са САД,
СССР и Јапаном. Новој држави je успело да закључи такав уговор са Русијом.
Проблем je y томе, што без обзира пгго je Влада СР Југославије изјавила да ће
попгговати старе уговоре СФРЈ, ипак стране државе које су их закључиле то увелико доводе y питање. Због тога бројни потенцијални страни инвеститори су y
недоумицц да ли ће моћи да користе уговорене олакшице.
Земља резиденства y основицу за опорезивање узима укупно остварени приход ( доходак ) обвезника без обзира на то да ли je он оптерећен y земљи извора.
Према томе, ако матична држава страног инвеститора остварену добит y нашој
земљи третира као и сваку другу коју оствари по друпш основама десиће ce ( ако
не постоји међународни споразум и одговарајућа клаузула о пореском кредиту за
уштеђени порез), да ce ми одрекнемо пореза a узме га резидентна држава инвеститора.
Најзад ту je и политички моменат. Забрана инвестирања y СР Јутославији je
и даље на снази. Ефекти подстицајних порескмх мера доћи ће до изражаја тек
укидањем забране иносграног инвестирања y СР Југославији.

3.4. Пореско стимулисање улагања y друпггва капитала
Стицање својине y нашем праву je могуће на разне начине. Сигурно најактуелнији начин стицања права својине y нашим условима je на основу одредаба Закона о својинској трансформацији2^ y виду акдија илн удела. Поменутпм Законом, физичка или правна лица стичу право својине трансформацијом друштвеног
власништва и државног капитала са којима располажу предузећа. За одвијање
наведене својинске трансформације значајно je постојање оптималних пореских
прописа, који би уместо стварања препрека подстицајно утицали на улагање y
друштва капитала и развијање финансијских тржшпта. У Републицн Србији за
уређење наведене материје посебан значај има Закон о порезима на имовину252627)
којим ce прописује опорезивање права својине на хартујама од вредности ( акција
нздатих на пме п удела y друиггвима са огранпченом одговорношћујг!;
Оправдање за опорезивање акција односно удела, произилази из манифестације повећане економске снаге њихових власнпка. Полази ce од тога да ce вредност акдија односно удела може одредити као аликвотни део вредностн нето имовине друштва, што je претпоставка на којој ce заснвва њнхово опорезивање порезом на имовину као чланова друштва - власннка акција односно удела."‘^
У српском реформисаном пореском спстему, због осетљивости материје није
било лако конципнрати модел опорезивања права својине на акцијама и уделима
25.
26.
27.
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Наведеним Законом ce регулише и опорезивање ггреноса апсолутшк права - удела y
правном лицу и хартија од вредности са правом учешћа, као и опорезивање наслеђених
односно на поклон примљенних удела y правном лицу и хартија од вредности.

y друштвима са ограннченом одговорношћу. У контексту изложеног , прописи о
опорезивању наведених права својине, требало je да ce примене од 01.01.1995 .годпне. Међутим, променама Закона наведена примена одложена je за 01.01. 1997.
године. То je урађено због проблема y вези са дефинитивном идентификацијом
реалне вредности капитала ( акција и удела ) и због опште економске стуације y
земљи изазване блокадом односно санкцијама међународних организација.
Познтпвним правом Републикс Србије, не плаћа ce порез на право својине
консппуисано на акцијама на доносиоца п на осталим хартијама од вредности,
осим за право својине на акдијама на нме н уделима y друштвима са ограниченом
одговорношћу. Прихватање овакве опције диктирано je следећим разлозима: прво, акције на доносиоца практично je и немогуће порески оптеретити и друго,
опорезивање само акдија на име могло би подстаћи акционаре да те акције
замене акцијама на доносиоца и тиме би ce олакшао промет и подстакао развој
ефектнпх берзи.
Мотпвнсан настојањем максималног стимулисања улагања y друштва капитала, законодавац je код овог пореза прописао пропорционалну стопу y висини од
0,25%, што je најнижа стопа оптерећења имовине уопште. Она je испод нивоа
прихода које наведене хартије од вредности по себи стварају. Поред тога, носилац права својине не плаћа порез на имовину на акције издате на име и на уделе y
друтптвима са огранттчетгом одговорношћу y случају кад укупна основида за ту
имовхшу не прелази износ од 50.000 нових динара. Овиме ce стимулишу сиромашнија лица да улажу своју уштеђевину y хартије од вредности.
Наш а пореска законодавна пракси до последњих промена прохшса о
опорезивању имовине, није правила разлике y пореском оптерећењу могућжх
модалитета стицања акдија на основу Закона о својинској трансформацији.
Другим речима, једнако су биле подложне порезу акције стидане уписом, са попустом или без попуста. Међутим, последњим променама српски законодавац ce
определио да наведени порез од 01. 01. 1999., године не ллаћа обвезнпк који je
право својине на акције издате на име и на уделе y друштвима са ограниченом
одговорношћу, стекао по основу уписа шги куповином са попустом y поступку
својинске трансформације, три године рачунајући од дана када je стекао то прађо. ) Овим путем ce подстиче одвијање својинске трансформације y нашој Реттублини.
У пракси je постојала дилема, да ли продавац односно преносилац права
својине на акдије односно уделе - предузеће које ce својински трансформише треба да плати порез на пренос апсолутних права. Претходно законско решење je
давало неодређен одговор. Једна могућност je била, да треба да плати порез, јер
ce ради о преносу апсолутних права. Друга супротна алтернатива би могла бити,289
28.
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да предузеће не треба да плати порез, јер ce овде ради о својинској трансформацнјп и формирању акцпонарског друштва, односно ради ce о улагању y капитал акцнонарског друпггва .Дилема je разрешена последњим променама Закона.
Наиме, y цнљу подстидања одвијања својинске трансформације и развоја
тржншта хартија од вредности, јасно ce прецизпра, да ce порез на пренос апсолутних права не плаћа када ce преноси право на хартијама од вредностп са правом
учешћа - акцијама издатим по одредбама закона којнм ce уређује својннска транформадија са емитента на стицаоца акдија.30^

Закључак
Промене y савременој теорпјн и праксн развијенпх држава усмерене ка конципирању неутралне улоге пореза на привредни живот, нису довеле y инфериоран положај, значај и улогу пореског система и политике на одвијање инвестицпоне активности. Прпвредни субјекти ce н y новпм условима ( истпна y мањој
мери него раније ), мерама пореске политике подстичу да штеде и инвестирају.
Због специфичних привредних услова y нашој земљи, након распада земље,
чини ce да je нужна посебна улога пореза y правцу подстицања предузимања инвестиционих подухвата. Оно што je спорно y нашој теорији и пракси, јесте ширина неопходне интервенције y пнвестицпоној сфери путем пореског пнструментарија. Опасност које ce треба чувати, a која ce y пракси појављује, јесте непотребно нагињање ка хипертрофираности на пољу давања ослобођења и
олакпшца. Ово чинн систем стерилн[см и неправедним ударајући снажно на
принцнпе општости и равномерности опорезивања. Последњс промене пореских
прописа y 1998. години, усмерене су на уклањању ових негатпвности.
Код опорезивања права својине на хартијама од вреднбсти ( акцпја на име п
удела y друштвима са ограниченом одговорношћу) и преноса апсолутних права
на хартијама од вредности са правом учешћа, применом нпских стопа и давањем
одређених ослобођења од плаћања пореза, подстицајно ce делује на улагање y
друпггва капитала, развој финансијских тржшпта п својинске трансформације.
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Mp Moмо Кијановић,
начелник y РУЈП - Одељење за утврђивање
и наплату јавних прихода y Пријеппљу

Годишњи порез на доходак грађана
Уводне напомене
Реформисани порески систем y Републицм Србији je y примени од 1. јануара
1992. године од када важи пакет пореских закона донетах на крају 1991. године.
Порески систем Србије je усклађен са системима земаља - чланица OF.TTTT, a пре
свега y погледу пореске струкпуре (врсте пореских облика), где су норматжвно-правно регулисани сви порези као и y земљама - чланицама ОЕЦЦ, изузев пореза на додатну вредност (ПДВ). Законом о порезу на доходак грађана1’1регулисана je материја годшпњег (синтетичког) опорезивања дохотка грађана, пореског
облика који са порезом на додату вредност, представља основну карактеристику и
обележје савременвх пореских система.
Иако je годшпњи порез на доходак грађана нормативно - правно уређен још
1992. године, његова примена je одлагана до 1999. године, тј. овај порески облик ће
ce први пут y овој години појавити као фискални приход буџета Републике Србије.
То значи да ће y 1999. години пореска администрација први пут вршити утврђивање и наплату овог пореског облика за приходе остварене y 1998. години, пореским обвезницима y Републици Србији. О разлозима за одлагање и неутврђивање
годишњег пореза на доходак грађана, y времену од 1992. до 1998. године, теоретичари и законодавац су дали одговоре, тако да их y овом раду нећемо понављати.
1.
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Намера аутора je била да y овом раду укаже и на финансијске ефекте годишњег пореза на доходак грађана, из утла прпходне стране републичког буџета, алп у
тренутку када je овај рад писан y РУЈП - Центар за фискалну анализу са таквим
подацима још нису располагали. Аутор задржава право да на усменој презентацији рада о овим ефектима да детаљније подагке.

2. Теоријски аспекти годишњег пореза на доходак грађана
У теорији јавних финансија као и из искуства земаља y којима ce примењују
могу ce идентификовати три различита система опорезивања дохотха грађана и
то: цедуларно, глобално и мешовито опорезивање.
Цедуларним опорезивањем дохотка грађана обухвата ce свака врста обвезникових прихода која ce терети посебним порезом чија je стопа пропорционална.
Ови порези, са којима ce терети свака врста обвезниковпх прихода су објектни јер
не воде рачуна о економској снази обвезника, нити о његовим личним и породичним приликама, a са њима ce опорезује одређени прнход искључиво према његовим оствареним својствима2).
Глобалнжм опорезивањем дохотка ce сви приходи које обвезник оствари y календарској години терете једним свеобухватним порезом чија je стопа прогресивна. Глобални (годишњи) порез на доходак je субјективни3) порез, јер ce, како при
одређивању пореске основпце, тако и примени пореске стопе води рачуна о укупној економској снази обвезника и о његовим личним и породичним приликама.
Сингетички карактер овог пореза огледа ce y чињеници да он опорезује целокупан годишњи доходак пореског обвезника. Ова врста опорезнвања примењује ce y
свим земљама - чланицама ОЕЦЦ (28 земаља), с тим што су на глобално опорезивање међу последњима прешле следеће земље: Белгија (1963. године), Италија
(1973. године), Шпаннја (1978. годнне) н Португалнја (1989. годпне). Од земаља y
транзицији које су чланице ОЕЦД, Чешка од 1994. годш е a Пол>ска и Мађарска
од 1996. годше, такође je y примени овај начин опорезивања. Од земаља које су
настале од бивпшх републвха чланица СФРЈ, овај порески облик ce примењује y
Хрватској п Словеннјп.
Систем мешовитог опорезивања дохотка грађана. што нз назнва и произлази,
je комбинацнја цедуларног опорезивања појединнх прихода током године, који ce
на крају године опорезују прогресивном пореском стопом примењеном на укупан
приход (доходак) пореског обвезника. Овај модел опорезивања дуго ce примењивао y Француској, Белгији, Италији, Шпанпји и ЕСортугалији, a данас ce сусреће y
неким земљама Латинске Америке. Једна од варијанти овог система примењивала
ce и y републикама бивше СФРЈ и то y Србији и Црној Гори y 1991. години, за при2.
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ходе остварене y 1990. годитпт, као последњој години функционисања самоуцравног фискалног спстема. '
Као пгго из самог назпва рада произлази, акценат аналгое ће ce ставити на годшпњи (синтетички) порез на доходак грађана.
У више од половине земља - чланица ОЕЦД обвезник годишњег пореза на доходак грађана je физичко лице, пгго одговара концешу индивидуалног опорезивања дохотка. За разлнку од овог концепта, y неким земљама ce примењује и концепт заједничког опорезпвања дохотка домаћинства.
Фнзнчка лица y погледу годшпњег пореза на доходак грађана могу бити изложена фпскалној јурисдикцији неке државе на основу једног од три крнтеријума:
држављанства, резвденства и извора дохотка.
Од развијених земаља критеријум држављанства пршшком одређивања распростирања пореске обавезе примењује само САД, док остале земље - чланице
ОЕЦД за критеријум узимају фискално резиденство. Опште je прихваћено, да лица која су резиденти неке државе подпежу неограниченој пореској обавези, тј. плаћају порез на доходак остварен на територији те државе и y иностранству. Под
"извором доходка" подразумева ce територија на којој je остварен доходак пореског обвезника, и та чињеница - кретеријум y већини савремених фискланих система je релевантна за одређивање распростирања пореске обавезе нерезидента.
Порески обвезник годишње плаћа порез на доходак (енгл.-income, франц.-геveiiu п HeM.-eincommen) који предсгавља збир његових нето прихода који су легално остварени. У земљама - чланкцама ОЕЦЦ приходж који чине доходак који ce
опорезује су:
1. Плате и зараде
2. Додатна примања
- доприноси послодавца за здравствено осигурање
- допрпноси послодавца за приватао пензијско осигурање и
- остала додатна примања
3. Е[ето приход од самосталне делатности
4. Камате
- камате по основу обвезница јавног зајма
- камате по основу неких штедних улога
- камате по основу штедње за пензију
- камате по основу осталих банковних рачуна и
- остале камате
5. Дивиденде
6. Остали доходак од инвестиција
7. Закупнша
8. Импутирана закупнина
9. Јавне пензије
10. Приватне пензије, ануитети и примања по основу животног осигурања
11. Социјални трансфери

$

- накнада за случај незапослености
- накнада за боловање
- накнада за инвалидност
- накнада штрајкачима
- дечији додатак и
- накнада за становање
12. Алнментација и примања по основу издражавања
13. Капитални добици (краткорочни и дугорочни)
14. Остали приходи
- иностране пензије и
- иностране зараде.4-*
Наведене врсте прнхода које чине доходак који ce опорезује, ни y свим земљама - чланицама ОЕЦЦ нису укључене y опорезивање. наводимо пример доприноса
послодавца за здравствено осигурање који ce укључује y доходак за опорезивање y
Аустралији, Холандији и Норвешкој, док ce допринос послодавца за приватно
пензијско осигурање не укључује ни y једној земљи, a дивиденде ce не укључују само y Турској.
Из годитњ ег дохотка утврђеног на напред описанж начин изузимају ce одређена примања, која су најчешће мотивисана социјалнополитичким разлозима a
ретко и економскополвтичкжм, и на тај начлн ce добија категорија која ce назива
дохотком за опорезивање.
Основипу пореза на доходак грађана представља опорезиви доходак који ce
добија када ce од дохотка за опорезивање одузму стандардни и нестандардни одбици.
Стандардни одбицп(пореске олакпшце) су оне које не зависе од стварне велпчине расхода које je имао порески обвезник, већ су свпма онима који испуњавају y
закону предвиђене услове пружене y истом износу илп y истом проценту од дохотка. Ове пореске олакпшце (одбици) могу имати облик одбитка од основице (Аустрија, Белгија, Немачка, Грчка, Ирска, Луксембург, Јапан, Холандија, Портуталија, Шведска, Турска, Велпка Британија и САД) или као порески креднт - паушално умањење обрачунатог пореза (Аустралпја, Канада, Данска, Исланд, Италија, Нови Зеланд и Шпанпја).
Нестандардни одбици представљају оне олакпшце које одговарају одређеним
расходима које je порески обвезник стварно имао, с там да ce доходак за опорезивање умањује за оне расходе којима порески закон даје такво својство. И ове олакшице могу иматн облик пореског кредита, што значи да ce обрачунати порез умањује за одговарајући износ. Тенденција која je уочена y земљама y којпма су извршене фискалне реформе, je та да ce листа нестандардних олакшида успоставља
крајње рестриктивно.
4.
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Н а опорезиви доходак који представља основицу за опорезивање примсњују
ce прогресивне пореске стопе, и то y свим земљама - чланицама ОЕДЦ. Наглашавам, да je y овим земљама присутна разлика y висини прогресивне пореске стопе
(највиша и најнижа маргинална пореска стопа) као и броју пореских јединнца
(транши y скали пореске прогресије). У појединим земљама - чланицама ОЕЦД
(Белгија, Канада, Данска, Финска, Исланд, Италија, Јапан, Норвепжа, Шведска,
Швајцарска и САД) и локалне заједшзце имају право да уводе локални порез на
годишњи доходак грађана и y тим земљама су и стопе овог пореза које уводи централна власт (држава) нешго ниже од стопа y државама код којих локалне власти
немају право да уводе овај порез.
Н а обрачунати годишњи порез на доходак грађана порески обвезник има право на порески кредит, који представља износ за који je умањен обрачунати порез.
Порески кредит ce одобрава пореском обвезнику који je остварио доходак y другој
држави и на који je плаћен порез y тој држави, и то y виситш плаћеног пореза на доходак y тој држави.
Имајући y ввду изнете теоријске основе годишњег пореза на доходак грађана
као и нормативно правна решења садржана y Закону о порезу на доходак грађана
који je y примени од 1.о1.1992. године и y Закону о порезу на доходак грађана који
je y примени од 9.07.1994. године, може ce констатовати да су решења садржана y
њима y највећем делу компатибилна са решењима земаља - чланица ОЕЦД. Разумљиво je да има и извесних мањих оступања која су прилагођена економско-социјалном тренутку примене пореских прописа. Ова одступања нису драстична, a
делимично су присуша и међу самим земљама - чланицама ОЕДЦ.

3. Опорезивање годишњег пореза на доходак грађана y Србији y
1999. години
Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак: грађана5^ којн je
y примени од 1.07.1998. године, брисани су чланови 6. до 21. који су до тада регулисалж материју годшпњег пореза на доходак грађана, a проплсано je ново поглавље
(Део трећи) где je члановима 1016,101в, 101г и 101д уређен начин утврђивања и
плаћања годшпњег пореза на доходак грађана. Н а основу ових законских решења
ће ce утврђивати годжшњи порез на доходак грађана y 1999. години за приходе
остварене y 1998. години.

а) Порески обвезник
Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица - резиденти који су
y 1998. години остварили укупан нето приход већи од 72.000 динара, који ce за 1998.
годину не увећава - умањује годшпњим процентом раста - пада зарада (члан 1016,
5.
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став 2. Закона) a на основу мшпљења Министарства финансија Републике Србије67).
Н а основу расположивих података о висини зарада y 1999. години y Републици
(у јадуару 1.168 динара и y мају 946), a која je y мају y односу на јануар мања за
19,1 %, може ce претпоставити да ce укупан нето приход за опорезивање y 1999. години неће битннје мењати.
Питање резиденства, обзиром да je брисан члан 6. Закона о порезу на доходак
грађана (у даљем тексту ЗПДГ) којп je ту материју регулисао, преузима ce из члана 8. Закона о основама пореског система (у даљем тексту ЗО П С )7, према коме je
резидент републике:
- физичко лице које на територији републике има пребивалишге, боравиште
или центар пословнпх н животнпх интереса;
- које на територији републике, непрекидно или с прекидима, борави 183 или
внше дана y периоду од дванаест месеци којж почиње или ce завршава y односној
пореској годинж;
- које je упућено y другу републику ради обављања послова за резидента републике.
Порески обвезник годшпњег пореза на доходак грађана дужан je да поднесе
пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана (образац
ПП-8) Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода према месту свог пребивалишта.

б) Основица за опорезивање
Основицу за опорезивање код годшпњег пореза на доходак грађана представл^а укупан нето приход (годишњи збнр) нзнад неопорезованог износа, следећих
прихода:
1) нето личних примања из члана 23. и 25. став 2. ЗП ДГ;
2) примљених пензија и инвалиднина;
3) нето прихода од самосталне делатаосга пз чл ана 40. ЗТТДГ;
4) нето првхода од ауторских права н права индустријске својине из члана 72.
ЗПДГ;
5) нето прихода од кашггала нз члана 80. ЗП ДГ ;
6) нето прихода од непокретности из члана 85. ЗПДГ;
7) нето прихода од давања y закуп покретних ствари из члана 98. став 3. ЗПДГ;
8) нето прихода од осигурања лица из члана 100. став 1. и 2. ЗП ДГ;
9) других нето прихода из члана 101. став 1. и 2. ЗПДГ.
Нето лична примања која су набројана y члану 23. ЗПДГ (пма их 16 врста) y
целостн чпне укупан нето приход пореског обвезника, док примања из члана 25.
6.
7.

Мишљење број: 414-00-49/99-04 од 1.02.1999. године.
Службени лист СРЈ, број 30/96, 29/97,12/98 и 59/98.

ЗП ДГ (има их 10 врста) улазе y укупан нето приход пореског обвезника само ако
су исплаћени изнад неопорезованог износа.
Нето лична примања која остваре физичка лица - резиденти Републике који
су упућени y иностранство ради обављања послова за правна лица - резиденте Реиублике. обвезници су плаћања годшпњег пореза на доходак грађана, уколико су y
1998. години остварили укупан нето приход већи од 72.000 динара.
Иако су чланом 23а ЗТТТТГ пензије и иввалиднине изузете из аконтационог
опорезивања, ова примања ce према члану 1016 став 3. тачка 2. ЗП ДГ укључују y
годшпњи збор нето прихода.
Према члану 70. ЗП ДГ приходом од ауторских права и права индустријске
својине сматра ce накнада коју обвезник оствари по основу набројаних врста дела,
a има их 23. У укупан нето приход за опорезивање пздишњим порезом на доходак
грађана укључује ce нето приход остварен од ових прихода a утврђен y складу са
чланом 72. ЗПДГ.
Нето приход од капитала из члана 80. ЗПДГ, ч ини 90% дивиденди и других
прихода остварених уделом y добити, укључујући све облике прихода који ce на
основу одредаба Закона о порезу на добит предузећа сматрају дивидендом (ликвидациони вишак, додатак на камату по основу трансферне цене и сл.).
Нето приходи остварени издавањем y закуп или под захуп непокретности
(земљишта, стамбених и пословних зграда, делова зграда, станова, делова станова,
пословнмх просторија, гаража и других непокретности) y складу са чланом 85. ЗП ДГ укгвучују ce y годтпњи нето приход.
Нето приход остварен давањем y закуп покретне имовине (опреме, транспортних средстава и друге покретне имовине) y складу са чланом 98. став 3. ЗП ДГ укључује ce y годишњи нето приход.
Нето приход од осигурања лица из члана 100. став 2. ЗПДГ, који представља
вредност исплаћене накнаде само из осигурања лица када није наступио осигурани
случај, дакле не и исплате осигураних сума осигурања имовине, исплате осигурања за измаклу корист и исплате осигурања којима ce надокнађује претрпљена
пггета од стране пггетника.
Други нето приходи из члана 101. став 1. и 2. ЗПДГ, су приходи који нису опорезовани или нису изузети од опорезивања, a чине доходак физичког лица (најчепгћи облик ових прихода je уговор о делу).

в) Пореске стопе
Према члану 101в. ЗТТДГ стопе годишњег пореза на доходак грађана су прогресивне, a y истом члану je дата и пореска тарифа. Тарифа годишњег пореза на
доходак грађана je сагласна са методом тзв. расчлањење прогресије, код које je пореска основица расчлањена на три раздела (транше) па ce на сваку од њих примени њена стопа, која je растућа y односу на предходну (пореске стопе су 10%, 15 % и
20% (. Код ове тарифе ce до одређеног износа основице за опорезивање порез плаћа y паушално одређеном износу (а то je 6.000 и 15.000 динара) и на тај износ ce до-

даје порез обрачунат применом пореске стопе на разлику одређених распона.
Овакав начин обрачуна ce примењује y другој и трећој транши, a y првој транхпи
ce примењује само пореска стопа од 10%.

г) Порески кредит
Порески кредит, као институт умањења обрачунатог износа пореза, прописан
je чланом 101г. ЗГГДГ, и право на њега ce остварује y висини:
- 30% обрачунатог пореза за једног издржаваног члана породице и по 10% за
сваког следећег, с тим што укупно умањење по овом основу не може прећи 50%
обрачунатог пореза;
- плаћенвх пореза и других јавних дажбина на имовину.
У цшву операционализације првог критеријума по коме c e остварује право на
порески кредит чланом 101д. je дефинисано k o c e сматра издржаваним чланом породице, као и дефиниција домаћинства. Порески кредит по основу издржаваних
чланова породице признаје c e сваком брачном другу уколико су обвезници овог
пореза.
Када je y питању други критеријум, мисли ce пре свега на плаћени порез на
имовину, порез на наслеђе и поклон и порез на промет непокретности, a друге јавне дажбине подразумевају накнаду за корвшћење градског грађевинског земљишта.
Иако питање отклањања двостуког опорезивања није регулисано ЗПДГ, то
ce код опорезивња годшпњег пореза на доходак грађана примењују решења прописана чланом 143. став 1. ЗОПС.
4. З а к љ у ч а к
Законска решења која су регулисала материју годишњег пореза на доходак
грађана, a која су важила до 28.06.1998. године y свом највећем делу су била усаглашена са основним теоријским и практичним искуствима синтетлчког опорезивања дохотка грађана y земљама - чланицама ОЕЦЦ. Ta решења су ce могла дефинисати као мешовити каракгер годжшњег пореза на доходак грађана y Србији,
обзиром да ce аконтационо опорезивање свих врста прихода врши путем пропорционалних стопа (једно време су ce лична примања опорезивала прогресивно), док
ce прогресивне пореске стопе примењују приликом утврђивања годшпњег пореза
на доходак грађана. Наглашавам, да иако из теоријског аспекга добро конципирана решења y пракси нису примењивана.
Правна норма која je y примени од 1. јула 1998. године, a која регулише материју годшпњег пореза на доходак грађана, знатно одступа од теоријских решења о
синтетичком опорезивању, и представља комбинадију цедуларног (појединачног)
опорезивања појединих врста прихода и синтетичког (глобалног) опорезивања,
јер су поједшачно упзрђени приходи ограничени до најнижег износа за опорезивање, a на тако прописану основицу примењује ce прогресивна стопа уз вођење ра-

чуна о економској снази обвезника и његовим јшчним и породичним приликама.
Ово опорезивање je најпрпближније опорезивању укупног прихода грађана из
времена самоуправних финансија.
Чињеница je да ce са оваквим решењем одступило од једне од основних поставки реформе фискалног система y Србији.
Да лн су ова решења оптимална посматрано из фискланог аспекта (приходна
страна буџета) показаће анализе које ћу изврпшти када будем располагао са неопходним подацима.
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IX

Радни односи

П раво и привреда бр. 5-8/98.

Др Зоран Ивошевић,
судија Врховног суда Србије

Радни спор
Радни спор je спор y коме запослени остварује зашгшу права из радног односа. У том спору тужилац je запослени a тужени послодавац. Могућ je и спор послодавца против запосленог, али то није радни спор, иако јесте спор из радног односа.11На разлпку нзмеђу радног спора п спора пз радног односа указује пресуда Врховног суда Србије Рев. 3524/96 од 11.11.1996. године: "Радник који није задовољан
коначном одлуком послодавца има право да тражи заштнту права пред надлежним судом. Само je радник активно легитимисан за покретање радног спора. Ту
легитимацију нема послодавац. Отуда y радном спору раднжк не може бити тужени. Међутим, он може бити туженп y спору из радног односа. И радни спор je спор
из радног односа, али y том спору je тужилац радник a тужени - послодавац. "
Овде ће бити речи само о спору по тужби запосленог против послодавца. Дакле, о радном спору. Најпре ћемо изложити оппгш режим радног спора a потом посебне режнме радних спорова.

I. Општи режим
Према члану 114. став 1. Закона о радним односима, запослени који није задовољан отказом уговора о раду, односно коначним решењем наддежног органа којим je одлучено о његовом праву, обавези или одговорности, има право да покрене
1.
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спор код надлежног суда ради заштите својих права, y року од 15 дана од дана достављања отказа уговора о раду, односно решења.
Ова одредба тиче ce радног спора. Али, не сваког већ само оног поводом отказа уговора о раду, односно коначног решења послодавца којим je одлучено о
његовом праву, обавези или одговорности. Радни спор je и спор по тужби запосленог ради исплате зараде, накнаде зарада или других личних примања, накнаде
штете, враћања на рад после одстрањења са рада без одлуке, утврђења неког права или правног односа о коме није одлучено. Радним спором ce сматра и спор по
тужби ради побијања огласа за заснжвање радног односа или одлуке о избору кандвдата по том огласу. Такав спор je и атор по тужби запосленог за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање ако их послодавац нжје уплаћивао. И тако
дал>е. Тада ce ова одредба не примењује. Примењује ce општи режим судске заштите.
Радне спорове (и остале спорове из радног односа) решава надлежнп суд. То je
општински суд y првом степену, окружни суд y другом степену н Врховни суд Србије y поступку по ревизији и захтеву за заштиту законитосга. По захтеву за ванредно преисшгшвање y овим споровима може одлучивати и Савезнн суд. Надлежност првостепеног суда je најзначајнија, јер ce запослени њему обраћа тражећи судску запггиту.
1) Покретање посгупка. Радни спор ce покреће тужбом.2) Њу, y смислу члана
114. став 1. Закона о радним односима, може поднети и запослени "који није задовољан отказом уговора о раду, односно коначним решењем надлежног органа којим je одлучено о његовом праву, обавези нли одговорности. " Другим речпма коме
je повређено одређено право из радног односа. Без повреде права нема ни радног
спора. Постојање повреде je основана претооставка судске запггнте. Ако она није
испуњена, тужба запосленог ce одбацује. На то упозорава и решење Врховног суда
Србије Рев. 350/93 од 28.1.1993. године:"Првостепеки суд je констатовао да тужилац није незадовољан одлуком о распореду, већ да je тужбу поднео само ради тога
да му ce објасни које послове треба да обавља. И з овога би ce могло закључити да
тужиоцу нису повређена права нз радног односа. Радни спор може шжренута радник који није задовољан коначном одлуком донетом y предузећу. Раднжк који није
незадовољан том одлуком не би, према томе, имао право на тужбу па суд о њој не
би могао мериторно одлучивати. Стога ће првостепени суд y поновном поступку,
позвати тужиоца да ce децидно ггзјасни да ли je задовољан коначним решењем.
Ако изјави да je задовољан, судска заштпта je излшдна, па ce тужба има одбадити
због непостојања повреде права, као основне прешоставе за пружање ове запгште. Ако изјави да je незадовољан, спор ce има репшти мериторно."
Тужбу може поднетн само запослени коме je право иовређено. Ако он то не
учини заштиту његовог права не може тражитп други радник. Actio popularis није
допуштена ни y радном спору. На то скреће пажњу и решење Врховног суда Срби-

je Рев. 3043/95 од 19.7.1995.године: "Радни спор ce не покреће народном тужбом
(actio popularis) већ тужбом раднпка коме je повређено право из радног односа. "
Стога je и разумљиво што je y пресуди Врховног суда Србије Рев. 438/95 од
25.2.1995. године: "Тужилац може побијати одлуку о свом распоређивању a не о
распоређнвању другог радника. За побијање одлуке о распоређнвању другог радника нема ироцесну легнтимацију ".
Тужба не задржава извршење побијане одлуке.
3) Предмет спора. Предмет y радном спору из члана 114. став 1. Закона о радним односима je - отказ уговора о раду, односно коначно решење надлежног органа којим je одл)чено о праву, обавези и одговорностп запосленогЗ-* У оба случаја
реч je о појединачном акту послодавца. То je и разумљиво ако ce има y виду да ce
овај спор води по тужби запосленог. Није, међутим, разумљиво што ce занемарује
да права, обавезе и одговорности запосленог могу бити повређена и споразумом
два послодавца из члана 14. став 1. тачка 3, члана 22. став 1. члана 26. став 1. тачка
2, члана 32. став 2, члана 39. став 3. Право може бити поврсђено и радњом самог
запосленог, на прнмер: његовом изјавом о раскиду радног односа, односно отказу
уговора о раду илн његовим прнстанком на споразумни престанак радног односа
ш т споразум о престанку рада пре истека отказног рока, уколико je његова воља
била мављива због привуде, преваре или заблуде. Стога предмет спора, законском аналогијом, ваља проширити и на те акте. Запослени ce y том спору традиционално штити и од таквцх аката.
Отказ уговора о раду делује од дана достављања (члан 111. став 1) као и решење о престанку радног односа (члан 111. став 2). Зато je отказ коначан y првом
степену.
Према члану 114. став 2. Закона о радним односима, и решење о праву, обавези или одговорности запосленог je коначно y првом степену, ако овим законом
није друкчије одређено. ТТотттго je друкчије одређено само код решења о изрицању
дисцишшнске мере престанка радног односа, које постаје коначно y другом степену (члан 91. став 1) свако друго решење постаје коначно y првом степену, без обзира да ли je конститутивно шш деклараторно. Зато ce и може закључити да je предмет радног спора - решење послодавца донето y првом степену, a само код изрицања мере престанка радног односа - решење послодавца донето y другом степену. У
сваком случају, реч je о коначном решењу послодавца које делује према запосленом од дана достављања. Коначно решење je оно које ce не може побијати приговором, зато пгго он није допупгген шш што je о њему већ одлучено.
Правоснажно решење послодавца не може бити предмет радног спора. Правоснажност настаје пропуштањем рока за тужбу y радном спору a кад je тужба
поднета - правоснажним одбијањем тужбеног захтева.
О предмету радног спора, говоре следеће одлуке Врховног суда Србпје:3
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"Предмет радног спора може бити коначна a не правоснажна одлука о праву,
обавези и одговорности радника. Стога, оцени законитости подлеже само коначна
одлука послодавца. Правоснажна одлука послодавца, не подлеже тој оцени. Правоснажност одлуке садржи необориву претпоставку о њеној законитости". (Пресуда Рев. 883/93 од 18.3.1993.године).
Тужба y радном спору не задржава извршење побијеног решења. То произилази из околности да je оно коначно. У Закону изричитог прописа о томе нема.
Закон о основама радног односа, y члану 58. став 3. садржи, међутим, правило о
несуспензивности тужбе којом ce побија дисциплинска мера престанка радног односа. Оно ce има сходно применити и на све остале тужбе y радном спору, мада није уобичајено да ce општа правна празнина попуњава посебним пронисом.
4) Рок за подношење тужбе. Према овој одредби запослени покреће поступак
судске заштите y року од 15 дана од дана достављања отказа уговора о раду, односно решења којнм je одлучено о његовом праву, обавеза или одговорности.
Отказ уговора о раду, делује од дана достављања, јер са тим даном и престаје
радни однос (члан 111. став 1). Природно je, стога што од тога дана тече и рок за
подношење тужбе. Али, ово указује да п код отказа утовора о раду, коначност настаје y првом степену.4'*
Решење о праву, обавези или одговорности запосленог такође делује од дана
достављања, јер његова коначност настаје y првом степену, ако Законом није
друкчије одређено (члан 91. став 1). Рок за подношење тужбе почиње да тече од
дана достављања коначног решења. Код дисцшгашске мере престанка радног односа, то je дан достављања одлуке о приговору (члан 90. став 2. и 3.). Код сваког
другог решења којим je одлучено о праву, обавези или одговорности запосленог,
то je дан достављања првосгепеног решења, пошго ce др)тостепено и не доноси
(члан 114. став 2). Друкчије je одређено за решење о изрицању дисцишшнске мере
престанка радног односа, јер оно постаје коначно y другом степену (члан 91. став
1). Рок за подношење тужбе почиње да тече од дана достављања коначног решења. Код дисциплинске мере престанка радног односа, то je дан достављања одлуке
о приговору (члан 90. став 2. и 3.). Код сваког другог решења којпм je одлучено о
праву, обавезн илп одговорности запосленог, то je дан достављања првостепеног
решења, попгго ce другостепено п не доносн (члан 114 став 2). Тако je и код
решења о изрицању новчане казне. Код побијања споразума два послодавца (члан
14. став 1. тачка 2. и 3, члан 22. став 1. члана 26. став 1. тачка 2. п члана 39. став 3),
овај рок треба да ce рачуна од његовог достављања запосленом. Код побијања раскида радног односа, односно отказа уговора о раду по пријави запосленог, овај
рок започиње од достављања деклараторног решења (члан 107. тачка 1). Код споразумног престанка радног односа, овај рок започиње од закључења споразума,
односно достављања деклараторног решења запосленом (члан 107. тачка 2). Код

споразума запосленог и послодавца о престанку рада пре истека отказног рока,
овај рок започиње од закључења споразума (члан 112. став 2).
Рок за покретање радног спора je преклузивни рок материјалног права, па његово пропуштање доводи до губитка права на судску заштшу и одбацивања тужбе.
Н а то упозорава решење Врховног суда Србије Рев. 3118/94 од 6.11.1994. године:
"Рок y коме ce може тражити судска заиггпта je материјално правни преклузивни
рок, чијнм ce пропупггањем губи право на судску зашгшу. Тужба поднета после
овог рока je неблаговремена, па je треба одбацвгги. Губитак права на тужбу има за
последнцу губитак материјалног права које je тужбом требало да буде заштићено.
Губптак права je дефинптнван и не може ce рестаурирати. Зато коначна одлука
директора постоје и правоснажна. " О таквој одлуци суд не може судити. То je речено и y решењу Врховног суда Србнје Рев. 1722/93 од 27.3.1993.године: "Тужилац
je пропушгањем рока изгубио право на тужбу. То je имало за последицу немогућност суда да мериторно одлучује о предмету спора. Како ce нзгубљено право на
судску запггиту не може рестаурирати, неумесни су наводи ревизије о постојању
субјективног права које je требало да буде предмет запггите. О том праву ce судови не могу изјашњавати. "
Кад наступи преклузија суд одбације тужбу не само y погледу захтева да ce по.нргптги донесена одлука него и y погледу успостављања ранијег стања (враћања на
рад, односно радно место и др.). О томе сведочи решење Врховног суда Србије
Рев. 416/95 од 14.2.1995.године: "Кад je предмет радног спора коначна одлука, неблаговремена тужба ce одбацује y погледу свих захтева. "
Материјално правни карактер рока за подношење тужбе има утицаја и на начин његовог рачунања. Рок почиње да тече првог наредног дана после дана достављања a истиче петнаестог дана и кад он падне y нерадни дан. Н а то скреће
пажњу решење Врховног суда Србије Рев. 2727/93 и Гзз 113/93 од 10.8.1993. године:
"Рок за подношење тужбе y радном спору je материјално правни преклузивни рок,
који ce не може ни скраћивати ни продужавати. Њега не може продужити ни
одредба члана 112. став 4. Закона о парничном поступку, јер ce она не односи ча
рокове одређене материјалним законом, какав je поменути. Закон о парничуом
поступку ce примењује на рокове утврђене материјалним законом, само ако je то
изрнчпто предвиђено, као y случајевима на које упућује члан 113. став 8 . 31111. Реч
je о изузецима, a пошто ce они примењују и тумаче рестриктивно, њихово дејстт-о
ce не може проширити на рокове утврђене материјалнмм законом. Стога, рок. за
подношење тужбе y радном спору истиче цоследњег дана без обзира да ли он пада
y недељу или који други дан кад суд не ради. " Исти став изражен je и y следећпм
одлукама Врховног суда Србије:
"Рок за подношење тужбе y радном спору не продужава ce ако последњи дан
падне y недељу или други дан кад суд не ради." (Решење Рев. 1623/93. од
27.5.1993.године).
"Рок за тужбу y радном спору истиче последњег дана, без обзира да ли он пада
y недељу или други нерадни дан. " (Пресуда Рев. 2525/93 од 15.7.1993.године).

"Рок за подношење тужбе утврђен материјалним прописом, не продужава ce
кад истекне y недељу или који други нередни дан." (Решење Рев. 416/95 од
14.2.1995 .године).
Иако je рачунање овог рока строго, запослени не може бити жртва погрешне
правне поуке. Стога, ако je тужбу поднео y року наведеном y тој поуци, неће битп
изложен дејствима преклузије. То je наглашено и y решењу Врховног Суда Србије
Рев. 4654/93 од 19.1.1994. године: "Тужилац je поднео тужбу после истека рока од
15 дана, јер je y правној поудж погрешно наведено да je рок за њено подношење 30
дана од дана достављања коначне одлуке. Странка не може сносити штетне последице услед пропуста y поуци о правном средству, па тужба радника не може бити одбачена. " Међутим, осдсуство било какве правне поуке не искључује преклузију. Н а то указује решење Врховног суда Србије Рев. 3118/94 од 6.10.1994. године:
"Околност да побијана одлука не садржи правну поуку није од утицаја на правилност одлуке о одбацивању тужбе, јер je рок за покретање судског поступка одређен законом. Пошто није реч о погрешној правној поуци него о одсуству правне
поуке, преклузија je наступила истеком законског рока. "
Ако тужба, y законском року омашком или y незнању, буде поднета ненадлежном суду, сматраће ce благовременом и кад надлежном суду стигне после истека тог рока. То поручује решење Врховног суда Србије Рев. 4819/93 од 26.1.1994.
године: "Тужба y радном спору сматра ce благовреном и кад je надлежном суду
стигла после истека рока, уколико je пре тог рока, услед незнања или очигледне
омашке, била поднета ненадлежном суду."
Преклузија не погађа запосленог који није y стању да расуђује и управља својим поступпдма. То ce види из решења Врховног суда Србије Рев. 2517/92 од
2.7.1992. године: "Према лицу које није y стању да схвати значај својих радњи и да
управља својим поступцдма, уколико нема стараоца, не делује рок y коме ce може
покренути поступак судске заштите права. Такво лице није y стању да предузме
било коју вољну радњу, па ни радњу прнјема одлуке за коју ce везује почетак и крај
преклузивног рока." Исти став изражен je и y решењу Врховног суда Србије Рев.
2617/94 од 8.6.1994.године: "Преклузпвнп рок за подношење тужбе y радном спору
не делује према лнцу које није способно за расуђивање, јер оно није y стању да предузме вољну радњу одлуке за коју ce везује почетак и крај тог рока. "
Ако je тужба поднета y предвиђеном року, о њој ce мериторно одлучује усвајањем или одбијањем тужбеног захтева. Усвајање тужбеног захтева води поншптавању побијане одлуке и успостави ранијег стања. Одбијање тужбеног захтева
доводи до правоснажности побијања одлуке.
5) Карактер спора и овлашћења суда. Спор по тужбп запосленог протхш коначне одлуке послодавца je - спор о закошггости појединачног акта. У том спору
суд не одлучује о самом праву, обавези или одговорности запосленог, него о томе
да ли je одлука послодавца y том праву, обавези или одговорности донета y складу
са законом и колективним уговором, односно општим актом. Ако нађе да није, суд
пошшггава одлуку послодавца п налаже успоставу ранпјег стања (врађање на рад,

односно радно место, враћање пзноса новчане казне п др.), ако нађе да јесте, суд
одбија захтеве запосленог. Према томе, суд y овом спору нема пуну јурисдикцију.
Од тог правила постоје и изузеци, јер ce пуном јурисдикцијом суде спорови о зарадн, накнадн зараде и другим јш ч н и м примањима, као и спорови о накнади штет е ^ Ево пгга ce о карактеру радног спора п овлашћењпма суда каже y решењу
Врховног суда Србије Рев. 4691/93 од 26.1.1994. године: "Суд y радном спору нема
пуну јурисдикцију. Он оцењује закошгшст одлука донетих y предузећу или другој
радној средини о правима, обавезама и одговорностима радника, али сам не може
одлучнвати о ономе на шта ce те одлуке односе. О томе може одлучивати само
надлежни орган, односно послодавац. Овлашћење m ue јурисдикције суд има само
y споровнма о пспалти зараде и других примања, као и о накнади штете. " Тада одлучује о самом праву, обавези или одговорности запосленог. Као и надлежни орган послодавца.
Бавећи ce законитошћу побијане одлуке, суд не може испитивати њену целисходност. Зато пресуда Врховног суда Србије Рев. 4166/94 од 7.9.1994. године и упозорава да je "домен целисходности одлуке ван домашаја суда и да он y то не треба
да улазн." Исто упозорење садржи и пресуда Врховног суда Рев. 438/93 од
252.1993. годпне: "Суд није овлашћен да ce упушта y целисходност одлуке. То je
искључиво ствар надлежног органа y предузећу."
Суд оцењује законитост појединачног акта послодавца са становишта материјалног и процесног права, тако да га испитује имајући y виду како прописе који ce
односе на само право, обавезу и одговорност тако и прописе који одређују надлежност и овлашћења органа који je одлучивао и начин одлучивања.
Побијани појединачни акт ce испитује с обзиром на прописе који су важили y
моменту његовог доношења. То иропзилази из логике спора о законитости. А кт
послодавца je законит ако je донет y складу са прописима који су тада били на снажи. Каснвје промене су без значаја. Незаконит je ако није y складу са тим прописнма.
Са понншгавањем коначне одлуке суд одређује и враћање y пређашње стање.
Најчешће je реч о реинтеграцији запосленог, враћање на рад пли на радно место.
Она прати поништавање појединачног акта који je произвео промену ранијег стања. То je пстакнуто и y пресуди Врховног суда Србије Рев. 3240/92 од 4.11.1992. године: "Реинтеграција радвшка je нужна последица поништавања одлуке о престанку радног односа, јер та одлука делује ретроактивно. Отуда ce не могу уважити наводи туженог да je налагањем враћања тужвље на рад суд узурпирао овлашћења
директора. Враћање на рад подразумева враћање на раније радно место, a ако je
оно укинуто, на радно место које одговара стручној спреми, знању и способностима радника."
У случају понипггавања решења о престанку радног односа, судови одређују
реинтеграцију и кад она није изричиго тражена, осим ако запослени изјави да то

не жели. О томе сведочи и пресуда Врховног суда Србије Рев. 2746/92 од 24.9.1992.
године: "Поништавање коначне одлуке о престанку радног односа прати и реинтеграција радника. Она ce подразумева и кад je радник није изричито тражжо,
осим ако изјави да не поставља захтев y погледу враћања на рад. У противном судска заштита не би имала смисла. "
У спору пуне јурисдикције - какав je спор по тужби за исплату зараде, накнаде
зараде и другог примања или за накнаду штете - суд одлучује о самом праву, односно о самој обавези или одговорноега из радног односа, тако да од судске одлуке
директно зависи њихово постојање, односно непостојање. Ту суд, заправо, одлучује о ономе о чему иначе одлучује надлежни орган послодавца, односно сам послодавац.
Пресуда којом ce одлучује о захтеву да ce понжпти коначна одлука послодавца, има карактер преображајне (конститутивне) пресуде.
Пресуда којом ce одлучује о исплати зараде, накнаде зараде или другог личног
примања, о накнади штете или о уплати допршоса по основу радног односа, има
каракгер пресуде за осуду на чинидбу (ковдемнаторне пресуце). Подношење тужбе којом ce тражи доношење ове пресуде није везано за рок.
Али, y радном спору ce, понекад, може донетн и утврђујућа (деклараторна)
пресуда, на пример: по захтеву запосленог да ce утврди да je y радном односу или
да му je радни однос на одређено време прерастао y радни однос на неодређено
време. Раније су судови и код тужбе са оваквим захтевом, инсистирали на претаодном обраћању запосленог органу интерне запггите y року за њихово подношење, о
чему сведочи пресуда Врховног суда Србије Рев. 1567/94 од 14.6.1994. године:
"Процесне претпоставке за покретање радног спора y погледу претходног подношења приговора и рока за подношење тужбе, морају бити испуњене и кад ce тај
спор покреће тужбом за утарђење. " Овај став не одговара новом режиму судске
запггите. Претходно подношење приговора више није општа продесна претпоставка за подношење тужбе y радном спору, јер ce њоме побија првостепени појединачни акт послодавца, ако законом није друкчије одређено, a јесте само y случају побијања дисцишшнске мере престанка радног односа. Рок за покретање радног
спора сада ce везује само за побијање поједнначног акта (првостепеног и изузетао другостепеног), тако да ce внше не може примешгги нн на кондемнаторну ни на
деклараторву тужбу. Он остаје актуелан само за констшутивну тужбу којом ce
побија појединачни акт послодавца о отказу уговора о раду, праву, обавезп илп одговорности запосленог из радног односа. Зато ce више не може применити ни код
тужбе за утврђење. Другачијн однос прена тужби за утврђење y погледу рока за
покретање радног спора, најављује пресуда Врховног суда Србпје Рев. 3469/95 од
3.3.1995. годпне: "У конкретном случају, реч je о зтврђујућој тужби за коју Закон о
радним односима не проппсује рок y коме мора битп поднета. Стога je познвање
туженог на благовременост тужбе, односно преклузпју неосновано. Предмет овог
спора није поништај решења послодавца, већ утврђпвање постојања радног односа. Зато није од утцаја што тужба ннје поднета y року од 15 дана."

П . П о с е б н и р еж н м и
Посебнн режими радних односа тичу ce: 1) огласа за занивање радног односа,
2) зараде, накнаде зараде и других примања, 3) проузроковања пггете, 4) дисциплинске мере престанка радног односа и 5) утврђујућнх захтева.
1) Спор поводом огласа за заснивање радног односа - Учесници огласа нису y
радном односу, али желе да га закључе. Они немају статус запосленог, иако желе
да га стекну. Самим тим, спор по тужби поводом огласа за заснивање радног односа не би ce могао оквалнфиковати као радни спор y правом с.числу. Али, он je ипак. традицонално изједначаван са тим спором. Одредбу да ce спор поводом конкурса, односно огласа сматра радним спором, пмалн су готово сви ранији закони. Сада
такве одредбе нема. Зато ce и поставља питање - да лн je судска запггита y овом
спору уошпге допуштена? Сматрамо да јесте6-*
Устав Србије, y члану 12. став 4. обезбеђује судску заштиту слободе и права
зајемченнх п признатпх Уставом. Према члану 35. став 2. тог Устава, свакоме je
под једнаким условима доступно свако слободне радно место и свака функција.
Пошто ce јавно оглашавање слободних радних места и спроводи ради остваривања ове уставне одредбе, судска заштита права на доступност слободног радног места под једнакнм условима, мора битн обезбеђена. Пошто њу јамчи сам Устав, нема значаја што о тој заштити Закон ћути. Ако он ћути, не ћути Закон о судовима.
Он, y члану 12. став 1. тачка За, спорове о заснивању радног односа поверава судовима опште надлежности. Према томе, заштита права y споровима поводом заснивања радног односа ce и даље остварује. Могло би ce додати: y неправом радном
спору. Неправом, због тога што тужилац нема статус запосленог.
Предмет тог спора je одлука о избору кандндата или оглас y целини, пгго зависи од разлога побијања. Ако разлог указује на незаконитост читавог поступка јавног огпашавања захтева ce поништај читавог огласа. Ако разлог указује само на
незаконвтост избора, захтева ce поништај одлуке о избору кандидата. Попгго изабрани кандмдат засннва радни однос закључењем уговора о раду са послодавцем,
може ce поднети и захтев за поништај уговора о раду. Али, и не мора. У овом другом случају, такав захтев ce подноси накнадно.
Странке y овом спору су: учеснпк огласа и послодавац, a ако ce тражи и поништај уговора о раду још и изабрани кандндат. Учеснмк огласа je физичко лице
које je поднело уредну и благовремену пријаву на оглас. Онај ко није поднео такву
пријаву, не може поднети ни тужбу. Н а то упозорава н решење Врховног суда Србије Рев. 5769/97 од 3.12.1997. године: "Лпце које није поднело уредну и благовремену пријаву на огаас за заснивање радног односа, не би могао бити учесник огласа ннти би могао имати процесну легитимадију за побијање огласа или одлуке о
избору. " Послодавац je правно или физичко лице које je расписало оглас за потпуну слободу радног места. Изабрани кандидат je фгоичко лице које je изабрано по
огласу за заснивање радног односа. Учесник огласа може бити само тужилац. По-

слодавац може бити само тужени. Изабрани кандидат може имати различити процесни положај: по тужби за поништај огласа, односно одлуке о избору кандидата,
он може али и не мора бити тужени; по тужби за поншлтај огласа односно одлуке
о избору кандндата и уговора о раду, он мора бити тужен заједно са послодавдем;
ако није тужен тужбом за поншптај огласа, односно одлуке о избору кандидата, он
може, али и не мора бити умешан на страни туженог.
Попгго члан 114. став 1. Закона о радним односима уводи једностепену коначност (ако није друкчије одређено) одлука директора о избору кандидата постаје
коначна одмах, јер ce приговором не може побијати.
Н е постоји посебна одредба о року y коме ce може поднети тужба y овом спору. Али, њено подношење je, ипак, орочено. Према члану 108. став 1. тачка 11. Закона о радним односима, запосленом престаје раднн однос ако ce y року од годину
дана од дана заснивања радног односа утврди да je засновао радни однос супротно
одредбама закона. Овај рок не би требало да буде само време y коме ce може употребити овај основ за престанак радног односа, него и време y коме ce заснивање
радног односа може побијати. То тражи правна сигурност. Ако je већ тако, боље
je рок за подношење тужбе поводом незаконитог заснивања радног односа одређивати екстензивном применом члана 108. став. 1. тачка 11. Закона о радним односима, него аналошом применом члана 114. став 1. тога Закона.
У овом спору суд испитује законитост огласа, односно одлуке о нзбору кандидата. Нема пуну јурисдикцију и зато не може да одлучује о самом заснивању радног односа.
У логици спора о законитости, суд може поншптитн цео оглас или само одлуку о нзбору кандидата. У првом случају, слободно радно место ce може попунити
расписивањем новог огласа, док ce y другом случају врши избор новог кандидата
по истом огласу. Као разлози за пошштгај делог огласа могу послужити: необјављивање услова за рад предвиђених општим актом, објављивање услова којп нису
предвиђени одштим актом, расписивање огласа за радно место које није предвиђено огштпш актом, нербјављивање огласа y средствима јавног информисања илп
његово интерно објављивање, необјављивање података које огаас мора да садржи, несагласност огласа и закона или колективног уговора, односно ошптег акта и
сл. Као разлози за понипггај одлуке о избору кавдидата могу да послуже: избор
лица које не испуњава објављ>ене услове, избор лица које нема својство учеснпка,
избор кандидата од стране неовлашћеног лица, и др. Ево неких одлука Врховног
суда Србије које ce односе на ову врсту спорова:
"Ако учеснпк огласа побије само одлуку о избору кандидата онда ce не могу,
при оценн законнтостп нзбора, употребити разлози због којих ce може побијати
оглас y целини." (Пресуда Рев. 1977/93 од 16.6.1994. године).
"Ако суд поништи само одлуку о избору кандидата, надлежни орган je дужан
да поново одлучује о избору кандидата, према прописима и стању стварп из времена закључивања објављеног огласа." (Пресуда Рев. 3000/93 од 21.9.1993. године).

"Радни спор поводом огласа за заснивање радног односа није допуштен ако не
постоји коначна одлука о избору кандидата." (Пресуда Рев. 335-95 од 7.3.1995. годпне).
Изузетно, радни спор може иокренуги и тек изабрани кандддат, ако му je при
заснивању радног односа повређено које право на првмер, ако je примљен y радни
однос на неодређено време a нуди му ce уговор о раду на одређено време, ако je
примшен y радни однос са ггуним радним временом a нуди му ce уговор о раду са
непуннм ра.цним временом, ако je примљен y редовнл раттнтт однос a нуди му ce
уговор о пробном раду, и тако даље. То, заправо, и није спор о коме je овде реч,
већ прави радни спор. Н а то указује и решење Врховног суда Србије Рев. 3278/93
од 22.10.1993. године: "Спор по тужби изабраног кандидата по огласу за заснивање
радног односа није спор поводом огласа, већ спор о заштити права радника из радног односа."
2) Спор о заради, накнади зараде и другом личном примању ■Спор о заради,
накнади зараде или другом личном примању покреће ce тужбом чије подношење
није везано за рок. У том спору суд има пуну јурисдикцију. То значи да одлучује о
самом праву и, ако je захтев основан обавезује послодавца да запосленом исплати
одређен износ. Н а тај износ запосленом припада и затезна камата. Ако je потраживање обезвређено инфлацијом, могућна je и валоризација првменом стопе пораста цена на мало, при чему ce валоризација врши оброчно a не y односу на укупан пзнос. На то указује решење Врховног суда Србије Рев. 994/96 од 12.3.1996. године: "Инфлацијом обезвређена зарада или накнада зараде валоризује ce по месечнжм износима, применом стопе пораста дена на мало."
Судска заштита није условљена предходним обраћањем запосленог послодавпу. Он може одмах поднети тужбу. Да тако није увек, показује посебан режим
заштите о коме ће управо бптп реч.
3) Спор о накнади пггете - Према члану 106. став 7. y вези става 6. Закона о
радним односима, о штети проузрокованој на раду или y вези са 'радом, најпре одлучује посебна комисија (коју образује директор), a ако ce накнада пггете не оствари y поступку пред тим органом о њој одлучује надлежни суд. То једнако важи, без
обзира да лн je штету проузроковао, односно претрпео запослени или послодавад.
Нас овде, наравно интересује само спор по захтеву оштећеног радника7-*
Процесш претпоставка. Посгупак пред комисијом je услов за остваривање
судске заштите. Ако та претпоставка није испуњена, суд треба да одреди прекид
поступка како би омогућио комисији да претходно долучи о накнади пггете. Н а то
указује решење Врховног суда Србије Рев. 1584/96 од 23.4.1996. године: "Захтеву за
накнаду штете пред судом, мора претходити поступак интерне заштите. Ако он
није био спроведен процесна претпоставка може бити обезбеђена прекддом поступка до окончања интерне заштите која ce јавља као претходно питање, y смислу члана 213. став 1. тачка 1. ЗП П . "
7.
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Нажалост, Закон не одређује рок за окончање поступка пред комисијом, што
су ранији прописи чингош. Зато тај рок треба да одреди суд y решењу о прекиду
поступка, да ce поступак интерне заштите не би отезао на рачун рока застарелостп.
Поступак пред комисијом je услов и за делотворност компензационог приговора. Н а то опомиње решење Врховног суда Србије Рев. 1381/96 од 9.4.1996. године: "Компензациони приговор по основу накнаде штете, предузеће може истаћи y
радном спору ако je испуњена процесна претпоставка y погаеду претходне интерне заштите, a y одсуству те претпоставке суд треба да покрене поступак до отклањања сметње. "
Ако je овако са компензационим приговором, мора бити и са компензационом противтужбом.
Претходно обраћање комисији je услов судске запггите, и кад je y моменту
подношења тужбе раднж однос престао. Судска пракса ово правило релативизује
код компензадионих захтева, о чему сведочи решење Рев. 1386/96 од 9.4.1996. године: „За оцену дозвољеностм компензационог приговора, неопходно je разјаснити
да ли je тужилац још увек y радном односу код туженог или не. Ако je тужжоцу y
међувремену, престао радни однос код туженог, постоји могућност истнцања приговора и без претходне интерне заштите. Ако тужиоцу није престао радни однос,
сметња за нстпцање овог приговора ce нма отклонптп прекидом поступка.“
Предмет и карактер спора. За разлику од спора о дисцишшнској одговорности предмет спора о материјалној одговорности није одлука надлежног органа послодавца. Запослени нема правни интерес да ту одпуку побија јер ce она н кад постане правноснажна, не може извршити без његовог пристанка. Свесни тога, радници ce готово и не обраћају суду да оцени закошггост одлуке о њиховој материјалној одговорности. Ако, каткад, то и учине, судови не прнхватају мериторно расправљање. Одлуку о материјалној одговорности не побија ни послодавац. Заптго
би je побијао ако ју je донео. Његов интерес je да ce донета одлука изврши. Понгго
je не може изврпшти без пристанка запосленог, послодавду, кад тог пристанка нема, не дреостаје шшгга друго него да од суда тражп да залосленог обавеже да проузроковану штету накнади. То једшо преостаје и запосленом ако послодавац одбије његов захтев за наннаду пггете. Отуда и захтев запосленог п послодавца за
накнаду штете, по логпцп ствари, намеће суду обавезу да спор репш пуном јурисдикцијом. Другим речима да, на основу чпњетптца које сам утврдп одлучи о праву
на накнаду штете a не о законвтости одлуке коју je о томе послодавац донео.
Н а чему ce заснива пуна јурисдикција суда y овом спору? Према овој одредби,
ако запослени не надокнади штету, по одлуци компсије "о штетн одлучује надлежни суд. " У њој ce не каже да ce поступак покреће протнв одлуке надлежног органа
(као y спору о дисцишшнској одговорности). Зато она и нпје предмет спора. Уосталом, ту одлуку доносн онај ko je претрпео плп проузроковао штету. Дакле, један од учесника спорног односа. Стога je и природно да одлука комисије послодавпу производи правна дејства само ако запослени на то прпстане. Ако ce запосленп

не сагласи са накнадом коју треба да плати или добије, спор треба да репш неко
трећи. То je, наравно, суд. Нема никаквог смисла да y том спору суд оцењује законитост донете одлуке, јер ако je поништи послодавац може донети нову одлуку са
којим ce запослени опет не мора сложити. Тиме ce све враћа на почетак који практпчно нема краја. Стога y овом спору суд решава о самом праву, односно о самој
обавези накнаде штете. Он ce на одлуку послодавца о накнади штете не осврће,
осим што je узима као доказ да je испуњен услов (процесна претпоставка) за судску зашгиту y погледу претходног утврђивања материјалне одговорности пред комисијом послодавца.
Спор о материјалној одговорности задржава исте карактеристике и кад ce поступак пред судом покрене после спроведеног адхезионог постушса о накнадм
пггете y дисциплинском поступку (члан 96. став 2).
4) Спор о дисциплинској мери - Постоје две дисцпплинске мере: новчана казна н престанак радног односа (члан 88). Раднп спор je могућ поводом обе мере по
тужби раднпка протвв одлуке о њпховом пзрпцању.8^
Предмет спора. Предмет спора je коначна одлука о изрицању мере.
Одлука о изрицању новчане казне постаје коначна y првом степену, јер ce
против ње не може изјавити приговор. Зато та одлука постаје предмет спора, уколико радник y року од 15 дана од њеног достављања поднесе тужбу. Код ове мере
нема ивтерне заштите.
Одлука о изрнцању мере престанка радног односа постаје коначна и y првом и
y другом степену. У првом - ако нмје било приговора. У другом - ако je приговор
поднет. О подношењу приговора било je речм y делу о интерној запггити. Међутим, предмет радног спора може бити само коначна одлука о мери престанка радногодноса "донетаудругомстепену",што јеизричито одређеночланом91.став 1.
Закона о радним односима. У другом степену одлучује управнн одбор a ако он није
образован - директор. То je предвиђено чланом 90. став 2. и 3. Закона о радним односима. Рок од 15 дана за подношење тужбе почиње да тече од дана достављања
другостепене одлуке. По благовременој тужби суди ce мериторно. Ч ак и онда кад
je другостепени орган одбио неблаговремени приговор (који ce, иначе, одбацује).
О томе сведочи пресуда Врховног суда Србије Рев. 6048/94 од 18.1.1995. године:
"Ако je другосгепени орган интерне заштите донео мериторну одлуку о неблаговременом приговору, о законитосги те одлуке суд одлучује мериторно уколико je
раднжк на време покренуо радни спор. "
Код побијања мере престанка радног односа, без интерне запггите нема ни
судске, јер предмет тужбеног захгева може бити само одлука донесена y другом
степену. Отуда ce првостепено решење не може побијати тужбом чак и ако je постало коначно пропуштањем рока за приговор. Тада постоји коначна одлука, али
пошто она није донета y другом, него y првом степену, судске заптгите не може бити. Н е може je бвти ни зато што тада изречена мера постаје и правоснажна, a так8.
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ва одлука никад не може бити предмет судске заштите. Уколико ce, пак, догоди да
тужба буде поднета без претходно поднетог приговора треба поступатн на начин
одређен y решењу Врховног суда Србије Рев. 1542/93 од 13.5.1993. годше: "ако ce
радник обрати суду без претходног обраћања другостепеном органу интерне заштите, суд ће тужбу уступити том органу да о њој одлучи као о приговору, уколико
нађе да je y моменту подношења тужбе рок за приговор још био отворен". Овде je
реч о процесној конверзији, која тужбу преображава y приговор. Такву тужбу ће
суд доставпти управном одбору илн днректору, завнсно од тога ko je y смпслу члана 90. став 2. м 3. Закона, надлежан да одлучује о приговору.
Кад je мера престанка радног односа постала коначна y другом степену, коначну одлуку чини и првостепена и другостепена одлука. Н а то упозорава и пресуда Врховног суда Србије Рев. 810/94 од 14.6.1994. годпне: "Под другостепеном одлуком подразумева ce како одлука којом ce потврђује изречена дисциплинска
мера тако и одлука којом ce та одлука преиначује. У оба случаја другостепена одлука конзумира одлуку првостепеног д и с ц и п ј ш н с к о г органа, јер без ње не може
настати. Отуда ce законитост дисцишганске мере оцењује и са становишта првостепене и са становшпга другостепене одпуке. Првостепена одлука садржи исказ о
постојању повреде и одговорности радника a другостепена одлука, мсказ о основаности приговора. " Због тога je y решењу Врховног суда Србије Рев. 2017/93 од
10.6.1993. године и изражен следећи став: "Предмет тужбеног захтева y спору о законитостн изречене дисцишшнске мере треба да буде и првостепена и другостепена одлука дисциплинског органа."
Карактер спора и овлашћења суда. Спор по тужби запосленог поводом дисцшшинске мере je - спор о законптости коначне одлуке о неком изрпцању. На то
указује п пресуда Врховног суда Србпје Рев. 4486/96 од 15.1.1996. године: "Спор о
дисциллинској одговорности je спор о закошггости y коме суд нема пуну јурисдикцију." Стога, y том спору суд не одлучује о дисциплинској одговорности запосленог, него о томе да ли je ова мера изречена y складу са законом н колектпвним
утовором, односно ошптпм актом. Ако нађе да није, суд меру понпштава. Ако нађе да јесте, суд одбија тужбени захтев a мера остаје на снази. Решење Врховног суда Србије Рев 2239/93 од 1.7.1993. године упозорава: “Суд није дисциплински орган
нити ce пред њим може воднти дисцишпшски поступак. Стога, он не може утврђивати дисциплинску одговорност радника, штги може изрпцати дисциплпнску меру
за учињену повреду радне обавезе. Суд може само да оцењује законитост одлуке о
изреченој дисциплпнској мери. У споровима о дисциплинској одговорности суд нема пуну јурисдикцнју, па не може чинити оно што су пропустили да учине длсттнллински органн. С обзиром на речено, y ревизнји ce неосновано наводи да су ннжестепенп судови погрепшли што су одбшш улогу дпсцшишнског органа. О ш такву
улогу по закону нису моглп прихватпти. "
Бавећи ce законитошћу изречене мере, суд ce не може упупггати y оцену њене
целисходности. Ако то учини прекорачује границе овлашћења. Н а то опомиње
пресуда Врховног суда Србије Рев. 4873/93 од 2.2.1994. године: "Првостепени суд je

оценпо да je одлука о пзреченој дисциплинској мери законвтоа. Другостепени суд
je, међутим, закључио да мера престанка радног односа није могла бити нзречена,
јер повреда "нпје такве тежпне и са таквим последицама да оправдава и меру престанка радног односа." Нн закон, ни ошптп акт не одређују границу изнад које ce
изрицање мере престанка радног односа оправдава. Попгго суд исшггује законитост нзречене дисциплинске мере, a не њену целисходност, другостепени суд није
пмао овлашћења да ce бави оправданошћу дисцшшинске санкције. Пошго je то
ппак учинпо, Врховни суд je преиначио другостепену пресуду и одбио жалбу тужиоца изјавл>ену протпв првостепене пресуде. " Суд ce не може бавити ни другим питањима изван сфере закошггости. Баш као што je речено и y пресуди Врховног суда Србије Рев. 440/93 од 25.2.1993. године: "Суд y радном спору испитује законитост одлуке о правима, обавезама и одговорностима радника. Они ce нису бавили
социјалнпм, економскнм, предузетничким н другим ванправним питањима. За суд
je једино важно да ли су при доношењу одлуке о изрпцању мере престанка радног
односа, чија ce законптост испвтује, поштовани прогшси. Побијана одлука сама говори да нпсу: из ње ce не види по ком пропису je донета, она ce не позива на одредбу општег акта којом je санкционисана радња тужшве, она ускраћује гужиљи право на приговор, она не садржи исказ о кривици ннти податке о органу који je спровео днсциплинскн поступак. Ови недостади су такве нарави да су морали довести
до повшптавања одлуке о изреченој мери. "
Спор о законитости не допупгга суду да сам изриче, односно мења дисдиплинске мере. То je посао дисцшшинских органа. Његово je да испита да ли су они тај
посао обавили y складу са прописима. Ово поручује и пресуда Врховног суда Србије Рев. 2073/92 од 4.6.1992. године: "Предмет дисцишишског спора je коначна одлука о изреченој дисциплинској мери. Суд испитује законитост ове одлуке и ако нађе
да je донесена противно закону, колективном уговору или општем акту, може je
укинути шш понипггити. Он нема пуну јурисдикцију, па није овлашћен да изречену
дисцшшинску меру преиначава, шгги да одлаже њено извршење. "
Суд испитује законитост изречене мере са становитпта правилне примене материјалног и процесног права. Меродавно материјално право чвне прописи о дисциплинској одговорности из времена учињене повреде. Н а то указује и решење
Врховног суда Србје Рев. 1678/95 од 25.4.1995. годше: "Дисдиплшска одговорност
ce процењује према материјалним прописима који су важили y моменту учињене
повреде радне обавезе. " Меродавно процесно право чине прописи о поступку утврђпвања дисцишшнске одговорности из времена изрицања дисциплинске мере.
Меродавно право служи да ce испита да ли су дисциплински органи правилно применили прописе. Материјално право обухвата како објективне тако и субјективне
услове одговорности. Н а то скреће пажњу решење Врховног суда Србије Рев.
2965/92 од 20.8.1992. године: "Суд je дужан да испита законитост изречене дисциплинске мере не само са становишта радње, него и кривице радника. " Материјално
право je, на пример, повређено: ако je запосленом изречена мера за повреду која
претходно није била прописана, ако je наступила застарелост, ако запослени није

био урачувљив, ако није био крив, ако постоје разлози који његову радњу чине
дозвољеном и сл. Процесно право je повређено кад нису попггована правила поступка и кад чињенице нису истинито утврђене. Повреда поступка треба да буде
таква да je битно ушцала на законитост донесене одлуке, на пример: да раднику
није омогућено да буде саслушан, односно да ce брани, да поступак није покренуо
надлежнм орган, да меру није изрекао наддежни орган, да мера није образложена,
да ce не види због које je повреде радник одговарао и сл.
Али, суд мора да води рачуна не само о правшшој него и о интегралној примени прописа. Мане y интегралној примени прописа омогућују суду да интервеншпе:
кад нађе да чвоњенице утврђене y дисциплинском поступку нису истините и кад нађе да правна квалификација тих чињеница није правилна.
Истинитост чињенмда утиче на постојање повреде и дисциплинске одговорности. Зато мане чињеничног стања утврђеног y дисциплинском поступку утнчу и
на законитост изречене дисциплинске мере. Без истинитих чињеница не може бити правилна ни одлука о дисцишшнској мери. Ево шта о томе каже пресуда Врховног суда Србије Рев. 3182/93 од 7.10.1993. годмне: "Испитнвање истинитости чињеница врши ce да би ce оценило да ли су дисцишшнски органи водили рачуна о
материјалној истини, a то je круцијално начело сваког па н дисциплинског поступка. Без потпуно и правилно утврђеног чињеничног стања, дисцпшпшски органп
нису y стању да правилно примене матернјално право. Примена матернјалног права директно утиче на законнтост изречене дисциплинске мере, a пошто ту законптост оцењују судови, они ce п могу бавити проверавањем истинптостп чињеница
на основу којнх je дисциплинска мера изречена. " Када онп те чињенице проверавају? Одговор на ово питање садржи пресуда Врховног суда Србије Рев. 4917/94 од
19.10.1994. године: "Суд y радном спору може испитпватп истпнитост чињеница на
којима ce заснива одлука о пзреченој дисциплинској мери, ако посумња да су те
чињеннце правилно утврђене. " Ако дакле, посумња y њихову валидност, он ће најпре проверити њихову тачност па ће тек онда изрећи суд о законитостн дисцпплинске мере. То препоручује и решење Врховног суда Србпје Рев. 4116/95 од
20.9.1995. године: "Ако дисциплински орган заснује одлуку о дисцишшнској мери
на изјавама сведока датим y предходном поступку, суд ће најпре провернтп тачност чињеница утврђених y дисциплинском тхтупку, саслушан>с'м пстих сведока,
па тек ако нађе да ce њпхово сведочење разлнкује, понипггаће одлуку о изреченој
дисцшшинској мери. "
Погрешна правна квалификаднје не доводн до понпштавања пзречене дисциплинске мере, ако ce учињена повреда радне обавезе, без промена y њеном чпњеничном опису, може подвести под другу повреду радне обавезе за коју je предвгфена пста дисцшшинска мера. О томе сведочи решење Врховног суда Србпје
Рев. 3501/94 од 18.1.1995. године: "Суд je везан чињеничним оппсом радне повреде,
алн не и правном квалификацијом повреде коју су одредили дпсциплински органп.
Отуда може учињену повреду подвестп под други пропис a не оној кога je употребио дисцишпшскп орган. С обзпром на речено, одлука о изреченој дисцишшнској

мери престанка радног односа je законита, ако je радник учинио тежу повреду радне обавезе због које ce ова мера изриче, без обзира што дисциплински орган радњу повреде није подвео под одговарајући пропис. То може учинити и суд, под условом да не изменп чшвенични идентнтет повреде. И то спада y кокгролу законитости донесене одлуке. У овом случају, нижестепени судови нису искористили могућност преквалификацпје, што значп да нису испитали законитост изречене дисцшишнске мере пуним капацитетом својих овлашћења. Правилна примена материјалног права ствари да првостепени суд разјасни све околности од значаја за
одену законигости нзречене мере са становишта његових пуних овлашћења, тј. уз
примену преквалификације без измене чињеничног ндентитета повреде. " Преквалификацнја изван утврђеног чмњеничног супстрата, није могућна. Н а то упозорава пресуда Врховногсуда Србнје Рев. 6675/97од 25.1.1998.годнне: "Суд не може нзврпшти преквалификацију повреде радне обавезе, ако тпме напушта њен чињеничтги идентнтет."
Пошто означава пун калацитет овлашћења y исшггивању законитости изречене мере престанка радног односа, могућност преквалжфикације представља и
граничну линију до које суд може да интервенише y спору о дисциплинској одговорности. Ићи дал>е од тога значи залажење y целисходност побијања одлуке, која
je ван сфере законигости. И за целисходности ce, међутим, не могу скривати тпиканозни разлози. Ако их има, побијана одл}жа je незаконмта због неистиности чињеница на којима ce заснпва. Тада je истина y шикани и њу закон не подноси, попгго
није продукт права већ његове злоупотребе.
Ако суд нађе да je одлука дисциплинског органа супротаа закону илм колективжом уговору a недостатак ce не може ожлонити y поновном дисцишшнском
постушсу, суд ће ту одлуку поншпгити и наложити враћање запосленог на рад. Тако ће, на пример, поступити: ако повреда радне обавезе није била прописана, ако
je наступила застарелост, ако радник није био урачунљив или крив, ако су постојали разлози за искључење постојања повреде и слично. Међутим, ако суд нађе да je
одлука дисциплинског органа супротжа закон}' a недостатак ce може отклониги y
поновном поступку, суд ће ту одлуку укинути и наложитп да ce y поновном дисциплинском посзулжу недостаци оислоне. Тако ће, на прпмер, постушгги: ако
раднику није било омогућено да буде саслушан или да ce брани, ако je учињена
друга повреда поступка која je битао утицана на одллху или ако чињенично стање
нжје потпуно илн правилно утврђено. Разуме ce, ово ће имати смисла само ако je
рок застарелости још отаорен. Ова два начина суђења могу ce уочити и y пресуди
Врховног суда Србије Рев. 1571/94 од 20.4.1994. године: "Пошто je, због застарелости вођења дисцишшнског послуч1ка престала могућност да ce укидањсм дисциплинске мере и поновним одпучивањем, отклоне недостаци дисцшшинског пост)Л1ка, нижестепени судови су правилно поступили што су дисцшшинску меру престанка радног односа понишгили и туждаца вратили на рад. "
Ако суд утврди да je радник учинио повреду радне обавезе и да je крив за њено
извршење, али да му je дисциплински орган изрекао меру коју му није могао изре-

ћи, треба побијану одлуку да одржи на снази y делу о кривици a стави ван снаге y
делу о мери. То поручује и решење Врховног суда Србије Рев. 2526/93 од 15.7.1993.
године: "Ако суд нађе да није било услова за изрицање мера престанка радног односа, он y коначној одлуци дисциплинског органа може пошшггити исказ о мери a
не и исказ о одговорности, што би сведочило да je тужилац био y стању недисциплине, како би ce, код евешуално поновљене повреде, и то узело y обзир. Ако тако
не би поступио, онда би тужилац практично био ослобођен одговорности само зато што му није изречена одговарајућа дисцшшшска мера."
Уколико суд поништи одлуку о изреченој мери престанка радног односа,
одређује враћање радника на рад. У пресуди Врховног суда Србије Рев. 3240/92 од
9.11.1992. године изражен je следећи став: "Реинтеграција радника je нужна последица понишгавања одлуке о престанку радног односа, јер одлука о томе делује ретроакшвно. Враћање радника на рад подразумева враћање на раније радно место
a ако je оно укинуто, на радно место које одговара стручној спреми, знању и способностима радника." Враћање на рад ce одређује и кад запослени такав захтев
није поставио, осим ако изричито изјави да то не жели. То саопштава и пресуда
Врховног суда Србије Рев 2746/92 од 24.9.1992. године: "Поншпгавање коначне одлуке о нзрицању мере престанка радног односа, прати и реинтеградија радника.
Она ce подразумева и кад je радник није изричмто тражио, осим ако изјави да не
поставља захтев y погледу враћања на рад. У противном, судска заштита не би
имала смисла. "
Уколико суд понишгн одлуку о изреченој новчаној казни, овлашћен je да
одреди враћање њеног новчаног износа запосленом, јер га послодавад држи без
правног основа.
Ако о приговору против првостепене одлуке о мери престанка радног односа
није донета одлука, нема коначне одлуке донете y другом степену a без ње изречена мера не може бити предмет радног спора. Али, та мера ce не може нж извршити, зато пгго није коначна. Ако ce то, нпак деси, запослени има право да од суда
захтева враћање на рад, пошто je y радном односу све док надлежнп орган не одлучи о приговору који има суспензивно дејство. У овој ситуација запослени поставља
самостални захтев за враћање на рад, јер првостепена одлука не може бпхи побијана y поступку пред судом. На то указује и пресуда Врховног суда Србије Рев.
4672/93 од 19.1.1994. године: "Првостепена одлука о мери престанка радног односа
није могла бпти извршена због суспензивног дејства приговора о коме није одлучено. Ова околност битно утиче на одлучивање о враћању радника на рад, јер тај
захтев чинп независним од изречене дисцшшинске мере. Постојање првостепене
одлуке о тој мерп није сметња за враћање радншса на рад, пошто ова одлука није
коначна па није могла послужвти ни као основ за престанак радног односа. Ако
другостепени орган интерне запггите одбије приговор, тек ће тада изречена мера
престанка радног односа постати коначна и извршна, али je раднпк y законском
року може побијати. "

Ако поступак судске запггите буде окончан одбнјањем тужбеног захтева, коначна одлука надлежног органа донета y другом степену постаје и правоснажна.
5) Спор по тужби за угврђивање - Радни спорови ce често воде по тужби за утврђене y смнслу члана 187. Закона о парнпчном поступку.
Ова тужба ce може поднети кад тужилад има правни интерес да суд утврди
постојање, односно непостојање неког права и ј ш правног односа, или истинитост,
односно неистинитост неке исправе. Она ce најчешће подноси ради утврђења радног односа. Н а пример, кад радник тражи да ce утврди: да ce његов радни однос на
одређено време преобразио y радни однос на неодређено време; да му радни однос
није престао зато пгго о прнговору против мере преставка радног односа није одлучивано a наступнла je застарелост всфења дисцшшинског поступка; да му je раднж однос продужен после истека радног века. Али, подноси ce и ради утврђења
одрећеног права из радног односа. Н а прнмер: права на годшпњи одмор, права на
скраћено радно време, права на неплаћено одсуство, права на стручно усавршавање, права на отказнп рок или његово заустављање. Истинитост исправе није
чест али јесте могућ предмет тужбеног захгева, на пример кад радник тражи да ce
утврдп да je копија уговора о раду истннита зато што je послодавац изгубио шш
уништио ориганал, Чмњеница не може бити предмет захтева ове тужбе.
У овим и другим случајевима, тужба за утврђење ce подноси независно од рока, јер je, по члану 114. став 1. Закона о радним односима, рок прописан само за
тужбу којом ce тражн поништавање отказа уговора о раду, односно коначног решења о праву, обавези или одговорности из радног односа. Н а то указује и пресуда
Врховног суда Србије Рев. 3469/95 од 3.3.1995. године: "Тужба за утврђење y радном спору није везна за рок y коме ce подноси тужба за поништавање појединачног акта о правима, обавезама и одговорностима запосленог. "
Наравно, подносилад ове тужбе може рачунати на повољан исход спора само
ако радни однос, односно право из тог односа чнје утврђивање тражи није престало. Ако je престало, тужбени захтев мора бити одбијен. На то указује пресуда Врховног суда Србије Рев. 4179/98 од 2.9.1998. годнне: "Онај k o je изгубио право из
радног односа, односно радни однос y целини, зато што je преклудиран да поднесе
тужбу за поншптавање појединачног акта, не може остварити судску заштиту
тужбом за утврђење, па тужбени захтев из такве тужбе мора бити одбијен. Отуда,
до престанка радног односа, односно права из тог односа долази и кад запослени
пропусти року коме je могао поднети тужбу за понжштавање појединачног акта о
престанку радног односа. "

Параскева Михајловић,
дипл. правник из Београда,
Републички завод за тржиште рада

Програм самозапошљавања и приватизација
1. Стање, тенденције и карактеристике на тржишту рада
Ошпта привредна и друштвена кретања непосредно ce одражавају на стање и
кретања на тржшпту рада и y области запослености п залошљавања.
Основне тенденције на тржшпту рада, које су под утицајем неповољних тенденцнја из ранпјег периода, додатно су погоршане разарањем прпвреднпх п другах
објекта услед ратаих дејстава.
1.1.
Укупна запосленост, y току 1998.године, y глобалу, није претрпела битанје промене, односно нешто je смањена (за 1,8%), али je неповољно што има тенденцију даљег пада. Н а даљи пад запосленостп значајно ће утицатп п проблем запошљавања лида која су остала без посла y предузећима која су уништена или
опггећења услед ратних дејстава, као п оних која су посредно претрпела оштећења, односно којима je због тога онемогућен нлп отежан рад.
У току 1998.године y Србијп je бнло 2.158.387 запосленпх, од чега y друшгвеном сектору 1.844.783 пли 2,5% мање y односу на 1997.годпну, п прпватном сектору 313.604 лица, што je повећање за 3,6% y односу на претходну годину.
У периоду 1990.-1998.године, укупан број запосленпх y друштвеном скетору
опао je од 2.481.509 на 1.844.793 радника, односно за 636.726 лпца плп за 25,6%.
Истовремено je повећан број пензпонера од 971.482 на 1.250.000 плл за око 29%.
Тпме je однос броја запослених п броја пензлонера смањен од 2,55 на 1,48.
Учешће запослевшх y приватном сектору расте, алн y укупној запосленостп je
још увек ниско (14,5%) п не може битније да утиче на повећање запосленостп.

Међутим, ако ce узме y обзир и број власника приватних предузећа и радњи (око
370.000), као и бројна деоничарска предузећа, која су фомирана y оквиру друштвеног секгора, слика ce знатније мења, a умногоме ce мењају и традиционална
схватања о ова два сектора својпне.
У приватном сектору, поред прпјављених раднпка, ради и велики број лица
“на црно”, односно без заснивања радног односа. Легализација ове врсте рада, значајно би допрннела већем запошљавању незапослених лица и вишкова запосленпх.
1.2. Впшкови запослених су и даље на високом нивоу и чине, према проценама, око 25% до 30% укупно запослених, мада нма и процена које указују да je њихов број знатно већи. Појава вишкова запослених je, до одређене мере, логична
пратећа појава y случају када дође до опадања привредне активности.
Проблем вишкова запослених нарочито je изражен y великнм друштвеним и
мешовитим предузећнма. Ово je посебно изражено y производњи готових текстилних производа, производњн саобраћајних средстава, производњи електричннх машнна, машиноградњи и металопрерађпвачкој ивдустрији. Овај проблем ће
ce даље заоштрпти услед ратних дејстава, како y предузећима која су непосредно
оштећења, тако и осталим предузећнма, имајући y виду укупне последнце рата на
инфраструктуру и прпвреду земље.
1.3. Могућности за запошљавање радника, изражене кроз тражњу за радницима на тржипггу рада, y 1998.години, бележе тенденцнју раста, која je чак убрзана y односу на претходне годше. У односу на 1997.годину, број пријавЈвених слободних радних места повећан je за 10,4%. Повећана тражња за раднмдима настављена je и y првим месецима ове године, до почетка рата.
У 1998.ГОДИНИ 3 2 1 .2 6 8 лица засновало je радни однос, што je за 8 ,2 % више него y претходној години. Међутим, и y условима високе незапослености код нас,
значајан број прнјавл>ених слободних раднпх места (око 2 5 % ) остаје нереализовано, што Јжазује на чињеницу да, y условима преструктурирања производње и запослености, постојећа радна места не одговарају захтевима тржишта.
У већлни случајева остају нереализоване потребе за радвнцима дефицитарних занимања, затжм за радншџша са искуством, углавном из структуре високостручних радника, пли са посебним занимања.
Нови услови привређивања захтевају вишеструка знања са нагласком на креативност, иноваторство, способност решавања проблема, комувикативности,
тимски рад и сл.
Тржишни услови привређивања подразумевају пнтензивирање и других облика запошљавања, као што су привремено и повремено запошљавање, скраћено
радно време, самозапошљавање и др.
1.4. Регистрована незапосленост, односно број лица која траже запослење,
одржава ce на високом нивоу и износи просечно месечно 769.273 лица. Број незапослених ce убрзано повећава y 1999.години и за прва четири месеца достиже цифру од 795.442 лица просечно месечно.

У односу на актпвно становнииггво стопа незапослености je и даље висока м
износи 18,4%, док y односу на број запослених, проценат незапослених износи
35,6%.
Висок ниво незапослености присутан je већ дужи низ година. Разлози овако
високе незапосленостн су, пре свега, y неповољним привредним кретањима, недовољној инвестиционој активности која би омогућила отварање нових радних места, одвијању прецеса тржшпног престрЈ-итурирања, структурним променама које
подразумевају и промене y структури радне снаге н др.
Свн ови процеси y 1998.години, потенцирани су н по основу неповољних последица спољњег зида економских санкција међународних организација, оменогућеног приступа наше земље међународном тржипггу калитала, па чак и коришћења наших финансијских средстава y иностраству, као и економских последица деловања тероризма на Косову и Метохији.
Неповољне последпце још драстичније ce настављају y 1999.години услед ратних разарања. Поред радника којн су осталн без посла y нредузећима која су y потпуности или делимично унттттттена y рату, без посла остају п радници y другим предузећима, пре свега, y предузећима чији je рад био повезан са ошгећеним предузећима, радннка којн су бнли y радном односу на одређено време, затим заустављ>ено je запошљавање нових радника и сл.
У структури укупне регистроване незапосленисти, учешће стручних радника
je смањено y односу на 1997.годину од 57,5% на 57,1% y 1998.години, односно на
57,4% за прва четирн месеца y овој години, пре свега, захваљујући реализацији
програма запошљавања младих.
Преко половине незапослених чине жене (56,2%), затпм млади до 30 година
старости (52,3%), лпца која првп пут траже запослење (68,3%), преко половше
незапослених лица чека на запосленење преко три годпне (50,7%), док преко осам
година на запослење чека 18,3%.
Наведевнп показатељи указују на основне карактеристпке незапосленостп,
која задржава висок нпво, дутострајна je, струкгурно неповољна, посебно погађа
младе без искуства, незапослене ниског образованог нивоа, жене, инвалиде п старпје старосне rp)Tie.
Повећан je и број лица која користе право на новчану накнаду за време прпвремене незапослености, као п лица која, поред права на новчану накнаду, остварују и право на пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за време исплате
новчане накнаде. Од 19.027 лица просечно месечно y 1997ј о д и н п , број корпснпка
ових права je повећан на 29.634 корисника y 1998.годинп, односно на 41.140 лица
просечно месечно y прва четири месеца 1999.годнне. Повећање je за веома високих 55,7% y 1998.годиш1, односно за 38,9% y овој годинп, са тендендијом даљег раста.

2. Политика и програми активннх мера тржишта рада
2.1. Тржштпш критеријуми привређивања н стварања услова за конкуренцију
знања, способности и рада - успостављање слободног деловања тржишта рада главна су претпоставка ефикасног н рационалног функдионисања тржншта рада,
на коме бп ce обезбедило усклађивање понуде и тражње за радном снагом. Међутнм, како показује искуство зем&тва развијене тржишне економије, тржнште рада
нпје увск y стању да самостално, без одговарајућих краткорочних и/или дугорочнжх мера и активности државе, обебзеди ефикасну и праведну алокацију људских
ресурса. То посебно важи y случају Србије y којој je незапосленост висока, економска основа слаба, a интензивна транзиција разоткрива прикривену незапосленост. У томе битну улогу, y нашим условима, има законска регулатива y областн
рада и запошљавања, која утиче на деловање тржшпта рада y смнслу његовог
ограшгчавања или ефикаснијег деловања.
2.2. Једна од доминантних мера и метода за решавање проблема y домену рада
и запошљавања треба да представља активна политика тржшпта рада. Наиме, општа стратегија и политика тржитпта рада данас, како y развијеним земљама тржишне привреде, тако и y већини земаља транзиције, даје приоритет активној полмшџт тржшпта рада, која ствара услове за веће запошљавање на економскн рационалним основама, успешније усклађује понуду и тражњу за радном снагом,
стимулжпе запошљавање и смањује незапосленост. Активна полвтика тржишта
рада има за циљ да помогне незапосленима да ce укључе, односно да ce врате на
посао, или да ce побољшају могућности за запошљавање лица са отежаним факторима запошљавања пугем стручног оспособљавања, преквалификације, доквалификацпје, шовирања знања и сл.
Разноврсне активности које ce остварују y функцији активне политике тржигпта рада обухватају: (1) подршку инвестиционим програмпма за отварање нових радних места; (2) подстицање самозапошљавања незапослених лица и вишкова запослених; (3) финансирање програма запошљавања младих и хендикепираних, (4) подршку образовним програмима за нове технологије, стручно оспособљавање, преквалификацију и доквалдфикацију нeзaпœлeIшx лица, како за позната пред}зећа, тако п за тржипгге рада; (5) саветодавне активности (професионална оријетаација, посредовање), које су усмерене ка потребама тржшпта рада
уз слободу самосталног професмоналног одлучивања; (6) подстицање мобилности
радне снаге, како професионалне, тако и територијалне. Тежња je да остваривање
активиних мера политике тржитлта рада буде y функцији стварања услова за запошљавање, заснованих на економским и тржишним принципима. Овде треба посебно нагласити да je спровођење политике запошљавања, y виду активних мера,
y тесној корелацији са могућностима пласирања подстицајних средстава y секторе
који могу, кроз сопствени развој, обезбедити нова запошљавања. То je случај нарочито са малим и средњим предузећима чији ће даљи развој y процесу транзиције
имати доминантан значај за привреднн раст наше земље.

2.3. Насупрот акгавној политици je пасивна политика тржшпга рада, којом ce
остварују права незапослених и вишкова запослених по основу осигурања за случај незапослености (право на новчану накнаду, пензијско, инвалидско и здравствено осигурање). Основна функција пасивне политике тржишга рада je да премости
губитак зараде незапосленог због губитка запослења до налажења новог запослења.
2.4. Равнотежа између активне и пасивне политжке тржшпта рада je од битног
значаја за ефикасно функционисање тржишга рада. Ово je нарочито значајно y
земљама транзиције, које ce суочавају са озбиљним струкгурним променама и
преструктурирањем радне снаге (ослобађавање од вишкова, трансфер радне снаге из једне y другу грану шш предузеће и слично прилагођавање радне снаге).
Равнотежа између активне и пасивне политике тржишта рада je кључно пвггање између ове две полнтике, нарочито y земљама транзиције, које су суочене са
економским тешкоћама и недостатком средстава. Уколико ce расположива средства највећим делом користе за пасивне мере, појавиће ce недостатак. средстава за
активне мере које су од кључног значаја y периоду транзиције. Активном политиком тржидгга рада стимулише ce запошљавање и смањује незапосленост, док ce
пасивним мерама само ублажава, a не решава проблем незапослености.1)

3. Мала и средња предузећа y савременој привреди
Светска искуства показују да земље чији ce привреднп раст заснпва на приватном сектору и развоју предузетаиштва, постижу бољ>е резултате од земаља које ce ослањају на јавни сектор. Национална привреда која подржава предузетнички дух п стимулише предузетничке идеје, ствара услове за повећање продуктивности рада и знања кроз пнвестирање н индивидуалну способност поједпнца y друштву, као и сваке фирме, без обзира на карактер власнжптва.
Н а европском тржиппу' y групадпји малпх и средњнх предузећа запослено je
80% свих запослених. Ова предузећа запошљавају преко 100 милиона људи. Формирају ce посебнп региони чнја ce привреда претежно заснива на малим н средњим предузећима2*-*. У Јапану, мала и средња предЈ^зећа запошљавању око 42 милиона људи, што чини 76,5% укупног броја запосленпх, не рачЈЂаЈЈ^ш прпмарну
индустрију. Гр}Ч1ација малнх и средњих предузећа y Сингапуру обухвата 92% свих
предузећа, 44% од укупног броја запослених ради y њима.
У Белгаји су 1991 .године, мала и средња предузећа чпнила 95% укупног броја
предузећа y приватном сектору, од чега су 70% породпчне фпрме, 85% ових предузећа има мање до 10 запослених, a само 2% више од 500 запосленнх.
1.
2.
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У Француској, мала и средња предузећа после рецесије, чине 99% укупног
броја предузећа н запошљавају 67% укупног броја запослених. Ова предузећа су
последњпх 10 година главни извор отварања новнх радних места где je свако друго
радно место отворено y новим малим и средњим предузећима.
Италија je посебан пример истрајне традиције и историјског изворишта малих
предузећа н днверспфиковане производње. Предузећа су смепггена y малим подручјима, производе по једну линију повезаних производа пгго ствара полицентричне производне системе. Овај пронзводни циклус везан je густом мрежом уговорнпх операција заснован на иновацпјском духу, посебно дизајну, новим технологијама и квалшхлу.
У Шведској je предузетништо везано за јавни сектор, рце 400.000 малих и
средњих предузећа запошљава преко 50% укупно запослених y приватном секгоРУУ Швајцарској je 1985.године било 245.000 предузећа од чега 97% њих са мање од 50 запослених и само 0,2% велшшх са преко 500 запослених, a запошљавали
су 72% од свих запослених. Шпанија подстиче опште услове за самозапољшавање
и оснивање малих и средњих предузећа са нагласком на образовању и локалној
конкуренцији.
У САД 95% иновација су после рата увеле мале предузетничке фирме. Мала
и средња предузећа су отворила 21 милион радннх места, где су нове предузетничке фирме учествовале са 17 мнлиона радннх места, док je 500 највећих корпорација САД изгубило 3,5 милиона раднмка.4

4. Програми мера активне политике тржишта рада y Републици
Србији
4.1. Републички завод за тржиште рада, полазећи од места и улоге Завода y
остваривању политике запослености и запошљавања, приоритет даје мерама активне полжтике запотљавања, којима ce мотивишу производња, преструктурирање и развој предузетништва, обезбеђује економски рационално запошљавање y
функцији повећања продуктивности рада и укупне друпггвене ефикасности.
Завод je, упоредо са програмом стабилизадије, наставио да спроводи активну
политику запошљавања. Подршком инвестиционим и образовним програмима,
као и програмнма за младе, Завод je непосредно подстицао привредни раст, преструктурирање привреде и запошљавања. Приоритет добијају нови програми запошљавања и самозапошљавања, програми којима ce битно унапређују основне
карактерисгике постојеће производње, оснивање нових малих предузећа и самосталних радњи, програми дислоцирања погона великих предузећа, програми стицања нових знања за рад са новим технологијама и новом организацијом рада.
4.2. Оваквом полжтмком Завода y области запошљавања, привреди ce непосредно враћају средства остварена од доприноса за случај незапослености, како би
ce, реализацијом инвестиционих програма запошљавања, она мултилликовала и

радккално допринела остварнвању економске политихе и њеног основног циља:
стабилан и динамичан укупан развој којим ce једино може смањиги незапосленост
и непродуктивно запошљавање, односно спречитп даље повећање соцпјалне несигурности и јачање социјалне тензије. Ради ce о активним мерама којима ce предузећа, послодавци и незапослена лица мотивишу да врше нова улагања y производњу, a тиме и y ново запошљавање, самозапошљавање и запошљавање вишкова запослених на квалитегаим програмима и y складу са својим економским интересима.
4.3. Учешће прпватног сектора са становишта приватнпх предузећа и самосталних радњи и запослених радника y њима ce знатно повећава. Према расположивкм информадијама, учешће запослених y приватном сектору y укупној запослености je и даље ниско (око 14,0%), пгго према садашњим условима битаије не
утиче на повећање укупне запослености.
Доминантну улогу y оживљавању производње и извоза могу да имају мала и
средња предузећа као носиоци нове конкурентске прнвредне структуре, технолошке ревитализацнје привреде н већег запошљавања. Од подстицаја осннвања п
развоја малих и средњпх предузећа и самосталшгх радњи y великој мери зависи
остваривање два велшса стратешка циља: измена неповољне структуре привреде
и повећање запошљавања, односно преусмеравање випжова запосленнх пз друштвених предузећа y прнватна мала и средња предузећа. Сматра ce да ће ce тенденција пораста запослености y прпватном сектору наставпти, што би имало за последицу ублажавање пада незапослености.
4.4. Главни правди деловања Завода y оквпру програма мера актпвне политике тржишга рада усредсређени су на прнмену три врсте мера, п то: (а) подршка
инвесгиционим програмима, односно стварању услова за запошљавање незапослених лица (финанснрање и учествовање y фпнанспрању програма новог запошљавања, програма преструктуирања н других програма предузећа; учествовање y
фпнансирању програма самозапошљавања незапослених лица; финансирање програма запошљавања инвалцда; подстпцање оснввања малих п средњпх предузећа
и самосталних радњн); (б) подстицање запошљавања младих (програми запошљавања младих - обдарених за научно-истраживачки, уметничкп, развојни и образовни рад, приправнпка са високом, вшпом и средњом стручном спремом; програми припреме за запошљавање ггутем волонтерског рада; програми пновнрања
знања незапослених лица y делатаостима y којима су ce деспле најзначајније промене y науци, технологији и образовању); (в) подршка образовним програмима
(програми стручног оспособљавања, преквалификацпје и доквалифиацпје незапосленпх лица за познатог послодавца илп за тржппгге рада; програми стручне
припреме инвалидних лица; програми основног образовања незапосленлх лица).

5. Посебни ефекти програма активне политике запошљавања на
оснивање малих и средњих предузећа и самосталних радњи
Ефекти реализације програма мера активне политике тржшпта рада y РепубСрбији, посебно су дошлп до изражаја y сектору малих и средњих предузећа
и самосталних радњп. Н а то указују н следећи подаци и тенденције:
5.1. Укупна запосленост наставља тенденцију пада (1997. за 1,4%, 1998. за
1,8%). Међутим, y прнватаом сектору, y коме преовлађују мала и средња предузећа и самосталне радње, запосленост ce повећала, y 1997.години за 10,4% и y
1998.годпни за 3,0%.
5.2. Реализацијом програма новог запошљавања омогућава ce, уз финансијско
учешће Завода y финансирању иввестиционжх програма, отварање нових радних
места и запогпљавање незапослених лица Наиме, Завод учествује y финансирању
нових, односно постојећих програма и програма преструктуирања предузећа, којима ce обезбеђује запошљавање незапослених лица и вшпкова запослених, као и
програма којима ce стварају услови за запошљавање и радно ангажовање y пољопривредж, посебно на брдско-планинском подручју, односно на привредно недовољно развпјеном и прнгранпчном подручју.
У више од 70% ових програма ради ce о мањим предузећима која су конкурентна на тржшпту и која ce могу релативно лако и без високих трошкова веома
брзо u ефикасно прилагодитн променама на тржшпту. Од укупног броја корисника средстава за ново запошљавање око 80% ce односи на приватни сектор.
5.3. Учешћем Завода y финансирању програма самозапошљавања стварају ce
услови за покретање сопственог бизниса. Овим програмима, незапослна лица,
учешћем Завода y фшансирању инвестиционих улагања, стварају услове за сопствено запошљавање и залошљавање других незапосленнх лица, укључујући и
исплату новчане накнаде y једнокрашом износу. Овоме треба додати и програме
запошљавања инвалида, којима ce стварају услови за њихово запошљавање,
учешћем Завода y финансирању инвестиционнх улагања y отварање и прилагођавање радних места према преосталој радној способности инвалида, учешће y финансирању зарада и њихове пршреме (стручног оспособљавања, преквалификације пли доквалификадије) за запошљавање.
Реализадијом програма самозапошљавања непосредно ce допршоси развоју
малих и средњих предузећа и самосталних радњи. З а ову врсту програма влада велико интересовање, како оних који оснивају сопоствено предузеће или радњу, тако и оних који желе да удруже средства y опремање нових радних места и тако
створе услове за своје запошљавање.
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Завод je, y периоду 1994.-1998 .године, учествовао y финансирању 11.856 програма самозапошљавања3'*, којима су створени услови за запошљавање 43.013 незапослених лица.
Поред тога, y истом периоду финансирано je 544 програма инвалида, којима je
обухваћено 10.340 инвалидних лпца4^. За већи број ових лица Завод je учествовао
и y финансирању зараде y трајању од једне године, y висини до 80% од просечне
месечне нето зараде по запосленом остварене y привреди Републике, односно y
привреди ошптине или града, ако je то повољније за корисника, увећање за износ
доприноса и пореза.
Реализацијом програма самозапошљавања посебно су стимулисане одређене
категорије незапослених лица, пре свих инвалвди, корисници новчане накнаде и
незапослени родитељи. Ради стимулисања њиховог бржег запошљавања, средства
по раднику одобравана су y већем (четвороструком, односно двоструком) износу y
односу на друга незапослена лица. У 1998.годивш, y оквиру ових програма, обезбеђено je запошљавање 1.792 инвалида, 1.054 незапослених корисника новчане накнаде и 810 незапослених родитеља.
Значајно je напоменути да су корискици новчане накнаде и посебно стимулисани на запошљавање исплатом новчене накнаде, коју су остварили по основу
привремене незапослености, y једнократном износу, под условом да та средства
употребе за остваривање права на рад, оснивањем предузећа или радње или удруживањем средстава y опремање новог радног места. Корисник. новчане накнаде
може ова средстава да уложи као сопствено учешће, a да добије и средстава по
програму самозапошљавања y увећаном нзносу како je напред назначено.
Трећина од ових програма односи ce на осннвање нових предузећа и радњи, a
две трећине на пропшривање делатности, модернизацију и ефшсасннје пословање
постојећих предузећа. Позитжвна je тенденција што расте број малих индустријских и производних предузећа, као и трговинских предузећа и радњи која ce, уз
финансијску подршку Завода, одлучуЈу за нове програме н проширење делатности.
Програми самозапошљавања су великом већином (преко 90%), реализовани y
приватном сектору. Код друштвеног секгора ради ce, претежно, о удруживању
средстава незапослених лица и корисника средстава, ради отварања нових радних
места и по том основу стварања услова за њихово запошљавање.
Код програма самозапошљавања највише су заступљене делатности из области индустрије и производно-услужног занатства, трговше, угоститељства, пољопривреде и здравства. У оквир)гпроизводних програма доминира пронзводња текстилних и металских производа, a y здравству стоматолошкнх и спецнјагшстичких
ординација. Ова предузећа и радње отаарају ce y области где су потребна мања
3.
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Од 1994.-1997.године, 9.304 програма за 29.024 радника, a y 1998.години 2.552 програма за
запошљавање 13.989 лица
Од 1994.-1997.године, 425 програма за 8.548 инвалида, a y 1998.години, 119 програма за
запошљавање 1.792 инвалида

улагања, y којима je најбржи обрт кашггала, где ce очекује најбрже стицање профпта.
Анализа програма показује да су ефекти реализације програма самозапошљавања впшеструки. Њима ce мотивишу незапослени (претежно млади стручни
раднпцн), да уз ангажовање сопствених средстава и уз финансијску помоћ Завода
крену y приватни посао, остваре своје идеје и замисли, утичу на сопствени професионални развој и пословно осамостављивање. Посебна вредност ових програма
огледа ce y томе да подстичу многе послодавце да легализују запошљавање радника које су до тада ангажовалп преко омладинских задруга или по уговору о делу и
приме нх y стални радни однос.
5.4. Спровођење активне политике тржишта рада, међутим, доведено je y питање, убрзаним порастом броја незапослених лица по основу престанка радног односа, првенствено витттсова залослених и због стечаја, ликвидације и других случајева престанка рада послодавца. Незапослена лица којима радни однос престаје по
ова два основа, остварују право на новчану накнаду за време привремене незапослености, као и права на пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за време
исплате новчане накнаде.
Повећање броја корисника новчане накнаде непосредно утиче на сужавање
обима актпвности Завода на реализацзји програма залогпљавања. То je приморало Завод да y 1999јгодини драстично смањж средства за остваривање програма
мера активне политике гржишга рада.
Оцењ)гје ce, међутим, да je немогуће извршити одговарајуће промене y привреди без преструклурирања радне снаге, односно ослобађања предузећа од вишкова запослених, фаворизовања мањих и средњих предузећа и примене различитих мера подршке самозапошљавању. Преовлађујућа пасивна политика тржжпгга
рада нжје y функцији неопходног убрзаног економског и технолошког развоја.
5.5. Отуда и потреба да ce са дужном пажњом разматрају предлози и иницијатжве за даљу реформу политике тржжпта рада y правцу давања’приоритета активној политаци тржипгга рада и мерама те политике, која треба да ствара услове
за запошљавање и смањивање незапослености, као и да омогући лакше прилагођавање радне снаге структурним променама. При томе, посебан значај имају оне
мере активне п о л ш ж е којима ce подстиче оснивање и развој малих и средњих
предузећа и самосталних радњи, односно дислоцирање и осамостаљивање делова
великих предузећа кроз подстицање програма самозапошљавања вишкова запослених. Искуство Велике Британије y развоју малих и средњих предузећа и предузетнжштва и y томе посебно y самозапошљавању овде може бити пшре примењено (Програм самозапошљавања, Програм обуке за покретање сопственог бизниса, Програм за кредитирање бизниса). Без фаворизовања активне политике тржишга рада тешко ce могу мењати карактеристике незапослености, која je превисока, дуготрајна и структурно неповољна. Ниво незапослености (број незапослених y односу на активно становнипггво), данас je преко 18% y Републици, a стопа
незапоселности износи 35,6%. Ако томе додамо и лица на принудном одмору (као

прикривена незапосленост), као и лица која су остала без посла услед ратних дејстава, онда je незапосленост драматично вмсока, те je активна политика тржишта
рада основни пут њеног ублажавања.
5.6. Републици Србији су, по нашој оцени, потребне такве мере активне политике тржитпта рада (које би биле подржане адекватним финансијским средствима
и системским решењима), које ће онемогућити настављање тенденције раста незапослености, чији су узроци, пре свега, y неповољним привредним кретањима, недовољној инвестиционој активности (која би омогућила отварање новнх радних
места), спором одвијању процеса тржитттног преструктурирања н власничке трансформадије, које подразумевају и промене y структури радне снаге. При томе, посебно забрињава чињеница да мсђу незапосленима (око 60%) чине млади до 30 година старости који први пут траже запослење, расте учешће жена (преко 56%),
као и чињеница да y структури незапослености нестручни радници (НК, П К и
НСО), учествују са око 41%. Дугорочни карактер незапослености je, такође, битна карактеристика: око 600.000 лица или око 78% су незапослена лица која на посао чекају дуже од једне године, a 53% на запослење чека дуже од 3 године. Учешће дугорочно незапослених лица y неким земљама транзиције (1993.године) je
знатно нпже: y Чешкој (18,1%), Мађарској (32,2%), Пољској (42%) п највеће je y
Бугарској 50,4%)5').
5.7. Бпло би целисходно, стога, y оквнру програма мера активне политике тржишга рада, применитн нека од решења из праксе других зематва из домена тзв.
“нестандарних” облжка запошљавања, као што су: запошљавање са краћим радним временом, рад преко викенда, повремено ангажовање, рад код куће, самозапошљавање и други мање корншћени облнци. Примена ових облика не значп
смањење броја радних места, већ повећање укупне запослености. Тпме ce, нанме,
y условима динамичнијег технолошког развоја, стварају нове потребе за радном
снагом, при чему ce један део потреба задовољава кроз стално запослење, док ce
за другп део могу применити различитп “неставдарднп” облици запошљавања.
Овн облпци запошљавања су посебно интересантни за младе п жене. Учешће
скраћеног радног времена (до 35 часова недељно) код нас износп 1,4%, a учешће
на одређено време око 2,5% y укутшој запосленостп.
Према последњпм пстраживањпма y Европској У ш јп 16% запосленпх радп
само повремено, a 63% тпх радника су младн до 25 годхша старости и не намеравају да траже пуно запослење. Према анализама Еврпоске Унпје, повремеш рад
представља меру политике y цпљу пораста броја запосленпх промовпсањем поделе рада. Овај рад често ce корпсти y координадијп са сопственпм образовањем
или са брпгом о породимн.
Скраћено радно време je, таксфе, од велпког значаја y отварању новпх радних
места, повећајући прп том флексибплност запошљавања. У Европској Унпјп y
5.
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просеку 17% радника ради скраћено радно време. Највеће учешће имају Холандија (30%), Велпка Брнтанпја (28%) и Белгија (25%) y односу на укупну запосленост.
Према овој анкети, 34% незапослених који траже посао, настоје да добију запослење са скраћеним радннм временом, (40% незапосленихжена су за послове са
скраћеним радним временом).

6. Отварање малих и средњих предузећа и радњи - извор
запошљавања радника из ратом порушених фабрика
6.1. Уследратнпх разарањазбог агресије НАТО алијансе на нашу земљу и разарања привредних објеката, преко 80.000 запослених y тим предузећима остало
je безпосла.
Економско-соцпјалним програмом запошљавања и обнове ратом оштећених
предузећа п Оперативним програмом мера за његову реализацију, Влада Републпке Србпје (9. јуна 1999.године), утврдила je, између осталог и следеће задатке:
- да програм мора битп y функцији убрзаног спровсфења започетих реформи,
посебно y области преструктурирања прпвреде према дрограмима производње и
величини предузећа, y складу са утврђеним приоритетима привредног развоја;
- програм мора бити y функдији спровођења процеса приватизалдје y нашој
привреди, y који ce првп пут преко овог програма укључује држава;
- форсирање развојних процеса y нашој привреди на бази најсавременије технологије и научних достигнуЕа, уз учешће домаћег или страног кашггала.
Реализација Програма заснива ce првенствено на реализацији конкретних
производних и услужних програма који ce сачињавају искључиво на бази чистих
тржишних принципа, уз потпуну слободу избора програма од стране заннтересованмх субјеката.
Средства за реализацију програма обезбеђују ce из реалних извора, a програмом могу да ce подржавају пројекш из свих привредних обласш, уколнко су y
складу са циљевима Програма и испуњавају захтеване критеријуме успешности.
Програм je отворен за учешће y његовој реализацији за све потенцијалне улагаче,
па и инострани капитал, на бази сопственог интереса. Поред тога, програм налаже ковкретне - оператжвне задатке y запошљавању, уз унапред дефинисану процедуру, омогућава комбиновање више варијанти учешћа заинтересованих субјеката y обезбеђивању послова, односно нових радних места и обезбеђује ce фазни
приступ y реализацији оперативних задатака запошљавања - прво y оквиру порушених и оштећених предузећа и на територији на којој ce она налазе, a потом и y
другим привредним капацитетима и целој земљи.
6.2. Запошљавање радвика који су остали без посла треба да ce врпш највише
y обновљ>еним и иновираним кападвггетима y успешним предузећима која немају
проблема са пласманом на домаћем и светском тржишту, активирањем калацитета који нису тренутно y фувкцији, a имају реалну тржшину шансу, y капацитетима малих и средњих предузећа, односно кроз реализацију раније утврђеног кон-

цепта развоја малих и средњих предузећа y нашој земљи, повратком y сопствена
газдинства, као и y пољопривредним и сеоским капацитетима, који ce подижу y
оквиру програма развоја пољопривреде и модернизације села и y новоизграђеним
капацитетима, односно кроз развојне програме.
6.3. Отварање великог броја малих и средњих предузећа представља значајан
извор запохпљавања радника из порушених фабрика.
У Економско-социјални програм уграђена су решења да окосницу y његовој
реализацији чине идеје и пројекти које су верифжовали експертски тимови y оквиру Министарства за науку и технологију. Тиме ce обезбеђује да ови пословни
нрограми за развој малих и средњих предузећа, буду покретач реализције старе
идеје убрзаног развоја малих и средњих предузећа y нашој земљи.
Новоформжрана мала и средња предузећа, биће, пре свега или искључиво y
приватном власништву. Тиме ће ce, први пут, уз днректну помоћ и подршку државе врпшти и приватизација. Н а тај начин ce директно спроводи и убрзава продес
започетих реформи y преструктурирању привреде.
6.4. Економско-социјалним програмом пружена je и значајна шанса за ново
запошљавање y оквиру развоја пољопривреде и села.
Такву шансу добијају сви запослени y порушеним објектима који жпве на селу
или желе да ce тамо врате. Програмом ce обезбеђују средства за започињање производње y сопственом пољопривредном газдинству.
Осим примарне пољопривредне производње, предвиђена je могућност за подизање малих и средњпх калацитета y којма ће ce примарнп пољопривредни производи прерађивати y финалне. Тиме треба да ce поспеши формирање повољшје
струкгуре агроиндустријског комплекса и далеко већа профитабнлност производње, посебно оног дела који може да ce пласира на страном тржшпту.
Овим програмом ствара ce и простор за модернизацију нашег села, подизањем производнвх и услужних објеката којн треба да повећају ефикасност паљопривредне производње н ниво животаог стандарда на селу. Велики број стручно
оспособљених раднхзка могу, формирањем одговарајућих сервисних радаоница за
одржавање пољомехангоације н сл., на селу да обезбеде боље услове за пољопривредну производњу. Осим тога, на селу je могуће и потребно отварање разноврсних трговинских, туристичких и услужних објеката, што такође, представља
шансу за ново запошљавање.
6.5. Запошљавање y новоизграђеним капацитепша, према Програму, представља развојну компоненту, којом треба да ce подржи изградња потпупно нових
кападитета, на базн научно и економски верифвкованих програма. У реализацијж
ових програма, поред радника пз порушених објеката, треба створптп услове и за
развојно запошљавање.
У подизању ових капацитета за сада ce ослањамо искључиво на сопствена
средства, међутим, за њнхову реализацпју треба очекиватп п пршшв иностраног
капитала.
Конкретна реализација Оперативног програма мера je успешно започета и
треба очекпвати значајне резултате до краја ове године.

Д р Бранко A . Лубарда,
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Правни основ ангажовања директора предузећа y
упоредном и југословенском праву
I
Особен правни положај директора y упоредном праву огледа ce не само y погледу правног основа његовог ангажовања, већ и y особеном начину плаћања директора за обавл>ање поверених му функција, особености његове одговорности за
остваривање пословне политике и пословне резултате предузећа, као и y погледу
начпна преставка његове функције.
Раздвајање управљања предузећем (друштвом капитала) од својине карактеристака je већих предузећа. Премда je својина над предузећем опредељујући критервјум за одређивање хијерархије органа предузећа, и премда je орган власника
(скушптина предузећа) највииш орган, ипак централно место међу органима предузећа припада управи предузећа, као најактивнијем органу, насупрот скупштини
власника као релативно пасивном органу. У упоредном трговинском праву јављају ce два основна модела организадије управе предузећа : монистички (једнодомни,
једностепени, једноструки - single-tier board System) и дуални (дводомни, двостепенж, двоструки - tw o-tier board System), с тим да ce јавља y низу националних права и
алтернатпвни модел организације управе - бнло са једним, бпло са два одбора.1-*
Монистички модел организације управе предузећа (друпггва капитала) карактеристичан je за земље common law (англосаксонског) правног система, али и за
низ земаља европскоконтиненталног правног система (нпр. Шведску, Швајцар1.
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ску, Белгију, Италију, Шпанију). Управу предузећа чини један одбор - одбор директора {Boord ofdirectors), кога бира и разрешава од функције скупштина предузећа. Функдија управљања и пословодства ce остварује на колективној основи,
што значи да ce одбор директора јавља као колективни орган управе, a то, дагве,
значи да не постоји (генерални) директор као посебан, институционализован инокосни орган предузећа. Наиме, сам одбор директора бира (инокосне) извршне органе за оперативно вођење послова предузећа, који ce називају извршним директорима {executive directors, executive officers).2) Отуда, y праву Велике Британије и
САД одбор директора ce састоји од извршних {executives) и неизвршених {попехеcutives) чланова3\ прн чему ce на челу одбора (пзвршних) дпректора налази главни (генерални) изврхпни директор {Chief executive officer - CEO).4) У предузећима
{corporations) y САД je рапшрена пракса укључивања тзв. спољних дпректора
{outside directors), чији број може ићи и до две трећине укупног броја чланова одбора директора предузећа (обично 10 до 20 чланова), поред унутрашњпх {inside
directors) шш извршних директора5), при чему ce ттојединим члановима одбора директора - извритних директора, поверавају и послови заступања предузећа.6)
У радном праву САД п Велике Британије ни извршнп директори, нитп главни
извршнн директор - председник одбора директора, немају својство запослених
{employées), тј. лица y радном односу која ce ангажују на основу уговора о раду.
Америчко радно право разликује оне који имају управљачке и пословодне функдије {those who ménagé business assets) и лица чија je функција да усмеравају и
контролишу рад других {supervisons), с једне, од других лица - радкика {workers)
који ce третирају као запослени {employées), п на које ce примењују одредбе заштитног, радног законодавства, с друге стране. Отуда, појам запосленог, према Националном закону о радним односима (Вагаеровом закону) из 1935. годнне из појма запосленог искључује надзорнике, и утолико пре извршне директоре.7^ Слнчно
америчком, под чијим утицајем ce после П светског рата и развпјало, јапанско
радно право (као и теорија радног права) не само да не сматрају запосленпм лпца
која y предузећу имају контролне фувкције y односу на запослене {supervisons), већ
ce ова лица, и тим пре директор задужен за кадровска питања (personal menegement), обухватају самим појмом послодавца, пошто ce актп ових лица приписују
самом послодавцу (предузећу), који за њих сносп и одговорност.8)
Специфичност састава одбора дпректора y јаланским предузећима јесте то да
ce чланови одбора бирају готово искључиво из реда запосленнх унутар предузећа,
при чему ce, по нзбору за члана одбора директора, ова лица вшле не сматрају за2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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посленима y смислу јапанског радног законодавства (Закона о радним стандардима).910)
Дуални модел организације уираве предузећа настао y немачком праву, прихваћен je y аустријском и правпма других зем&лва (нпр. y Данској), било самостално
било алтернативно са монистичкпм моделом. Овај модел карактерише постојање
два посебна органа Јтзраве предузсћа (друштва капптала) - надзорног одбора и
управног одбора. П ри том, надзорни одбор (Aufeichsrat) je виши орган управе, изабран од стране скупштине предузећа, са правом да бира чланове управног одбора,
који ce назива директоријум (Direktorium, Vorstand).w >Сам састав надзорног одбора ce разликује y зависности од величине предузећа и делатности, тако да постоје
три правна режима организације надзорног одбора y немачком праву, при чему ce
јавља и правни режим саодлучивања (Mittbestimung).11^Управни одбор - директоријум ce бира на одређено време.1213^Одређивање пословне политике je y надлежности надзорног одбора, којп вршп п контролу рада управног одбора, a y одређенпм случајевима овлашћен je да даје п сагласност за пословне трансакције које
управни одбор намерава да предузме. Надзорни одбор сачињавају чланови који
немају извршна овлашћења {non-executives), за разлику од чланова (управног) одбора дирекгора, који ce јављају као извршни, тј. оперативни директори {executi
ves). 1ј*Отуда, управнн одбор врпш функцију управљања заједно са надзорним одбором, a самостало функцију пословођења, док ce председннку управног одбора
(мада то може бити поверено и неком другом /изврш но^ члану директоријума)
поверава функција заступања предузећа. Председник директоријума (управног
одбора), као primus inter pares, није посебан или самосталан орган предузећа, пошто ce н y дуалном моделу орагаизадије управе, као, уосталом, и y монистичком моделу, ф}гнкцпја пословођења вршп на колектавној основп.14-1У пракси, најактшнији и, заправо, најважнији орган предузећа (друштава капитала) јесте управни одбор, који своје функдије врши са пуним радним временом и конгинуирано, док ce
седнице надзорног одбора одржавају по правилу једампут квартално, a најмање
два пута годишње.15)
Чланови надзорног одбора, сходно немачком радном праву, не могу да кумулирају уговор о раду и уговор о налогу {mandatum), док су чланови директоријума
(управног одбора) y радном односу са предузећем. Наиме, између надзорног одбора и директоријума ce успоставља однос субординације и управо због субординације директоријума надзорном одбору, чланови директоријума су ангажоваш по
основу уговора о раду, тј. налазе ce y радном односу. При том, један од обавезних
9. Ibidem.
10. Д. Радоњић, ор. cit., стр. 14.
11. М. Weiss, Labour Law and Industrial Relations in F. R. of Germany, Kluwer, 1987., стр. 175. и следеће.
12. Ibidem, стр. 174.
13. Тако je, на пример, и y данском праву. Видети: R. Goodijk, ор. cil., стр. 427.
14. Д. Радоњић, ор. cit., стр. 14.
15. М. Weiss, ор. cit., стр. 174.

чланова управног одбора јесте директор за рад (.Arbeitdirektor).16) Опозив члана
управног одбора од стране надзорног одбора има за последицу престанак његовог
радног односа, отказ уговора о раду.1718-’
У низу земаља развијене тржшпне привреде (нпр. y Франлуској, Холандији,
Данској), a и међу земљама тзв. транзиције (нпр. y Бугарској) сматра ce да и монистички и дуалнн модел организацнје управе друпггва капитала има своје одређене
предности и мане, што je определило законодавца да препусти самим привредним
субјектима да својим статутом предузећа изаберу модел организацмје управе који
ће моћи најбоље да послужи реализацији пословне политике и постизању пословних циљева (профит, развој предузећа и др.). Отуда, y овим земљама je прнхваћен
алтернативни - монистички илж дуални модел организације управе предузећа
(друштава капитала).
У француском (радном и трговинском) праву je различит правни положај кадрова- запослених (cadres salaries), као лица y радном односу, ангажованих на
основу уговора о раду, од кадрова-руководилаца {cadre-mandataires), који по правилу нису y радном односу. Кадровима-менаџерима je поверено управљање и/или
руковсфење предузећем (direction de l'entreprise). Руководећи, управљачки кадрови - мавдатари ce јављају под различитим називима: управљачи (les administra
teurs) и/или руководиоди (gerant; P.D.G., directeur general).1S) При том, дирекгор
(chef d'entreprise) je често и председник предузећа, трговачког друштва (друпггва
капитала), са правом и обавезом да ce стара о законитости рада предузећа, што укључује и одговорност за примену одредби радног законодавства. Део својих овлашћења y погледу пнтања која ce тичу положаја запослених, генерални директор
може пренети и на одређене кадрове-запослене.1920) Генералнп директор, као и
члановн управног одбора (conseil d'adminsitration) нису, нити могу бити y радном
односу, тј. није могућа кумуладија уговора о мандату (налога), као правног основа
ангажовања днректора, и уговора о раду, када ce изврпш нзбор генералног дпректора из реда запослених y самом предузећу, тако да по избору генерални директор
мора дати отказ дотадашњег уговора о раду.^Другим речима, својство (генералног) директора подразумева пуну самосгалност и незавпсност y вршењу генералних управљачких функција, a управљачка функција (dirigeant) пскључује било
какву субордпнацију, без које нема утовора о раду (и радног односа). У случају да
je прихваћен дуални модел органпзације управе предузећа, сви члановп управног
одбора, a не само председннк (директоријзтча), деле својство шефа предузећа (chef
d'entreprise), без обзпра на функционалну надлежност, тј, како je међу члановима
управног одбора извршена расподела овлашћења.21)
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ibidem, стр. 175.
Д. Радоњић, ор. cit., стр. 87.
G. H. Camerlynck, G. Lyon-Caen, J. Pelissier, Droit du travail, Dalloz, Paris, 1986., стр. 97.
J. Rivero, J. Savatier, Droit du travail, P. U. F., Paris, 1987., стр. 100 - 101.
G. H. Camerlynck, G. Lyon-Caen, J. Pelissier, op. cit., стр. 97.
B. Teyssie, "L'interlocuteur des salaries", Droit social, N. 1/1982, стр. 51 -54.

Особен радноправни положај појединих чланова управног одбора ce, међутим, јавља y јавним предузећима, y којпма ce за члана управног одбора могу изабрати п представници запослених, што je израз демократпзације колектнвних раднвх односа y јавном секгору. У оваквој правној ситуацији, када ce y јавном предузећу формира трппартптна струкгура управног одбора, која укључује представнике државе као оснивача, чланове изабране по основу своје компетентности, као и
чланове управног одбора - представнике запосленнх, допушта ce кумулација уговора о раду и мандатума за представнике запослених, чланове управног одбора
предузећа. При том, мандат члана управног одбора представника запосленнх je, за
разлику од других чланова управног одбора, бесплатан (а такође и неспојив са
чланством y савету запослених и/или својством синдикалног представника).22-*
Истовремено, предвиђена je и посебна радноправна заштита представника запосленнх чланова управног одбора јавних предузећа, на тај начин што ce за евентуалну измену (модификацију) њиховог уговора о раду мора затражити и мипивење
самог управног одбора, a y случају отказа њиховог уговора о раду (као дисциплинске санкције), до пуноважног престанка радног односа може доћи само ако инспектор рада да своју сагласност на отказ.23^ Са становншта плаћености функције
члана управног одбора представвзжа запосленвх, решење y француском радном
праву ce разликује од решења са становипгга плаћености функције представника
запослених y надзорном одбору y немачком радном праву, јер y овом праву (које
прихвата дуалнн модел организације управе) н представницн запослених као пуноправш чланови надзорног одбора нмају право на примања као и други чланови
надзорног одбора, али, ипак, y циљу спречавања "зближавања" ових чланова са
члановима представницима кагштала, самим статугима синдиката ce предвиђа
обавеза представника запослених y надзорном одбору да већи део своје накнаде за
рад y надзорном одбору уступе одговарајућем фонду скндиката коме припадају.24)

П
Није само одсуство субордннације, као битног обележја уговора о раду и радног односа, по правилу општа каракгеристика правног положаја директора предузећа (друпггва капвтала) y упоредном праву - више y монистичком него y дуалном
моделу организадије управе. Особен правни статус директора карактерише и особен ( y односу на запослене) начин одређивања плаћања директора за вршење те
функције. Будућн да je функдија директора (члана одбора директора; управног одбора) сва прожета и посебним поверењем y његове способности да ce постигну
успешни пословни резултати, али уз свест о неминовности постојања одређеног
пословног ризика инхерентног изложености тржшпној конкуренцији, и сам начин
утврђивања примааа директора одражава тај особен положај и улоху y предузећу.
22. G. H. Camerlynck, G. Lyon-Caen, J. Pelissier, op. cil., стр. 826.
23. Ibid., стр. 825 - 826.
24. M. Weiss, op. cit., стр.

Наиме, поред основне зараде (base salary), незаобилазни део примања директора
представљају одређени краткорочни подстицаји - бонуси за случај остваривања
посебно добрих пословних резултата (екстра-профита), a све вшпе последњих деценија и дугорочни подстицаји (long-term incentiie programs) - најчешће y форми
одговарајућег пакета акција предузећа, са мноптгвом варијетета акцијског пакета.^^Неки од тих програма пакета акцпја предузећа које (генералнн) дпректор
мора да купи, уз одређену помоћ предузећа, називају ce и програмима гаранцијских акција.252627)Наиме, уговорним ('nmndatum) обвезивањем, приликом прихватања
и преузимања функције, који укључује и модалитете кредитирања куповине акција предузећа, директор постаје и сам власник одређеног дела акција предузећа
(друпггава капвтала, а.д.), које по правилу не може продавати за уговором одређено време, како би ce и на тај начин осигурала посебна имовинска и лична одговорност за (не)успешно пословање предузећа. Н а тај начпн, y погледу директора
прихвата ce принцип плаћања који je управо дијаметрално супротан начпну плаћања запослених. Наиме, запослени, закључивањем уговора о раду, стиче право на
зараду y уговором утврђеном износу за свој (извршени) рад, без икаквог сношења
пословног ризика које би ce одразило на његову уговорену зараду, a резултати рада запослених и ризик пословања су на страни послодавца. Преузимање дела одговорности и ризика пословања од стране днректора (посебно генералног) јасно ce
огледа y тренду, који ce нарочито јавља y 90-им годннама, да, на пример, y водећим
америгчким корпорацијама y укупним прнмањима генералног директора (Ц.Е.О.)
основна плата (base salary) представља 38%, док кратхорочни (bonuses) представљају 23% , a дугорочни подстицаји (stock options) 26% укупних годшпњнх прпмања.
Други елементи примања (fringe benefits; perquisites) обухватају 13% укуиних годитпњих прнмања (compensation)?^
Особен правни положај директора дрЈтлтва кашггала каракгерише и различит начин разрешавања од функцпје днректора (члана одбора директора y монпстичком моделу; члана управног одбора y дуалном моделу управе), отхаза мандатума, као израза одговорности директора за (не)успех, односно за пословне резултате и развој предузећа, од разлога који оправдавају отказа уговора о раду запосленог од стране послодавца, и који су садржанп и y међународним радним стандардима (Конвенција МОР-а бр. 158). Раскпд мавдатума не подлеже ограничењима запггитаог карактера карактеристичннх за (отказ) уговор о раду на основу
радног законодавтсва. Наиме, губитак поверења y директора може да водж раскиду мандатума, тако да судови не разматрају шггање оправданостп п целнсходностн
разлога раскида, јер ce сматра да je давање или ускраћпвање поверења днректору
25.
26.

G. T. Milkovich, J. М. Newman, о р . c i l . , стр. 548. и следеће.
Ипак, при анализи правног положаја директора својина (број акција које може поседовати
директор) je мање важна од фувкције управљања која му ce поверава. У том смислу: Н.
Siney, "Le statut juridique des cadres dirigeants", Droit social, N. 1/1982., стр. 72. и следеће.
27. Ближе.о свим елементима примања и њиховим модалитетима: G. T. Milkovich, J. М. New
man, о р . c i l . , стр. 547 - 567.

суверено право послодавца, односно органа предузећа (скупштине y моннстичком;
надзорног одбора y дуалном моделу организацпје управе предузећа) који одлучује
о нзбору односно опозиву директора. Раскид мандатума не значи нужно и то да директор који je разрешен те функције не може бптн ангажован y истом предузећу,
али за то je потребно закључивање уговора о раду.
Чињеница да je правнп основ ангажовања (генералног) директора по правилу
уговор о налогу, a не утовор о раду, води конзистентно друкчијем уређивању питања тзв. дисцишшнске одговорноеги директора (шефа предузећа). Наиме, stricto
sensu може ce говорити само о дисцшшинској одговорности запослених y односу
на послодавца, јер je дисциплинска одговорност израз субординације запосленог
послодавцу, на коју радвшк пристаје самим закључивањем уговора о раду са послодавцем (кога персошфикује директор).Отуда, контрадикторно je постављатм
уошлте шггање дисцшишнске одговорности (генералног) директора, јер овај није
y субординираном положају (нема својство запосленог), већ самостално врхпи поверена му управљачка и пословодна овлашћења, a y односу на запослене ce јавља
као правна персонифпкација послодавца. Разуме ce, директор може својим понашањем да нарушава углед предузећа, као привредноправног субјекта, односно послодавца као радноправног субјекта, што може имати за последицу губитак поверења y директора, a то, потом, може имати за последицу раскид мавдатума, без потребе да ce води посебан и формализован дисциплински поступак, као што je то
случај код вођења дисциплпнског постулка против запосленог. Када ce има y виду
прпрода и логика односа унутар предузећа, када ce схвати природа односа између
органа предузећа, a посебно између управе - посебно генералног директора, и органа предЈзећа који врпш избор 5Л1раве предузећа, разумљиво je да ce не могу
"трансплатирати" (аналошо примењивати) институти радног права y погледу "ттисцшшпнске" одговорности директора.

Ш
У СР Југославији je, сходно Закону о предузећима из 1996. годше, прихваћен
специфичан, сматра ce и оригиналан, модел организације управе предузећа. Својеврсност овог модела произилази из поделе функције управљања на два посебна ( y
одређеним случајевима и законом обавезна) органа предузећа: управни одбор и
директора. Скупштина предузећа бира управни одбор, a управни одбор бира директора предузећа, при чему управни одбор и директор деле функцију пословодства, док функдија заступања предузећа припада директору. У оваквом моделу органжзације управе, за разлику од дуалног модела, надзорни одбор je одвојен од
функдије управљања и врпш само функцију надзора (контроле). Југословенски
модел организадије управе предузећа предвиђа, на факултативној основи, постојање и извршног одбора директора, као помоћног органа директора за извршавање
одређених послова из делокрута (функдија) управе.28^

У новом радном законодавству на савезном и републичком нивоу и даље je y
основи задржан концеггг директора као запосленог, чији je основ ангажовања уговор о раду. Извесно ублажавање овог анахроног концепта (радно)правног положаја директора предвиђено je y Закону о предузећима, који предвиђа могућност
закључивања уговора о посебним правима и обавезама између директора и управног одбора. Изгледа да je и сам законодавац био y одређеној мери свестан да ce
правни положај дирекгора не може уреднти само уговором о раду, али не иде концешџгјски доследно до краја y давању одговора на пжтање да ли je уопште утовор о
раду примерен правни однос ангажовања директора предузећа (друпггава кашггала). Разуме ce, управо je задатак радног, a y мањој мери трговннског законодавства, да, попут решења y упоредном радном законодавству, предвидн да ce као
правни основ ангажовања директора не може јавитн уговор о раду, будући да директор није y субординираном положају y односу на послодавца (што je иманенга
карактеристика правног положаја запосленог, односно утовора о раду). Но, будући да sui generis модел организације управе предузећа укључује спецпфичну природу односа између директора и управног одбора, одговор на питање да ли je уговор
о раду de legeferenda примерен основ ангажовања директора, изгледа још сложенији него што то изгледа на основу прнказа и анализе одређенпх решења из упоредног права. Напме, јављају ce одређене п логнчке н правне тешкоће при сагледавању правног положаја директора најпре са становишта могуће субординације
(дирекгора управном одбору), као битног обележја ушвора о раду. Тако, с једне
стране директора именује управни одбор предузећа п управни одбор даје директору смернице (елемент субординације) за остваривање пословне политике предузећа282930\ али, с друге стране, сам директор може бити члан управног одбора лредузећа. Кад ce томе дода да до једне трећнне чланова управног одбора може бити пз
реда чланова извршног одбора директора, који представља помоћнн и изврттштт
орган самог директораЈ°-), поставља ce питање какав ce успоставља однос између
директора и управног одбора - ко, заправо, има водећу улогу y предузећу: дпректор или управни одбор. Н е улазећи y разматрање природе ових односа са становишта трговинског права, одређене противречности y погледу односа између
управног одбора и директора, што укључује и питање места извршног одбора директора као помоћног и директору подређеног органа, алн којн директор не бира,
већ то чини, зачудо, управни одбор, изазивају велике теоријске тешкоће са становшлта радног права y одговору на пмтање да ли треба задржати законске одредбе
о томе да ce директор ангажује по основу уговора о раду. Другим речлма, ако ce
поставн пвтање y чему ce огледа субсрдлнацпја директора (запосленог) y односу
на управни одбор, онда одговор на ово пптање ннје једнозначно одређен y прилог
надмоћп управног одбора, без обзира на то што управнп одбор, поред тога пгго да28. М. Васиљевић, Трговинско право, Савремена администрација, Београд, 1998., стр. 124.131.; Д. Радоњић, о р . c i l . , стр. 15.
29. Д. Радоњић, о р . c i l . , стр. 68.
30. Ibidem, о р . c i l . , стр. 95 - 97.

je смернице дирекгору, чак има право н да одлучује о дисциплиснкој одговорности
директора, што je несумњиво елемент субординације y правном положају директора. Н а другој странн, као игго je већ речено, јесте и чињеница да je директор не
ретко члан управног одбора, п да je један број чланова извршног одбора директора (који су y субординираном положају према директору) такође члан управног
одбора, што (макар y пракси, ако не и нормативно замишљено) доводи y питање
надмоћну правну позицију управног одбора y односу на директора. Због свега тога, анализа одредбн радног законодавства о правном основу ангажовања директора (не улазећи y питање правног основа евентуалног ангажовања пензионера за
директора), са становншта теорпје радног права, тј. са становишта субординације
као битног обележја уговора о раду, je неодвојпва од (претходне) анализе односа
директора и управног одбора са становпшта теорије трговинског (компанијског,
корпорацијског) права. Н е дајућп експлпцптно одговор на питање легитимности
уговора о раду као правног основа ангажовања днректора, навешћемо само то да
ce y теорији Јтоворног п радног права прави строга разлика између уговора о раду
и уговора о налогу (мандата), чија je (правна) прпрода различита, тако да ce y уговор о раду не могу уноситп елемевгги других уговора којп би негирали обележје субординације, као суштинског обележја уговора о раду.
Најзад, поставља ce и питање легптимноста уговора о раду (de lege ferenda)
као правног основа ангажовања дпректора y предузећу y коме није обавезно формпрање 5лгравног одбора, када ce послови из делокр}та управног одбора поверавају статутом делимично или y целини самом директору предузећа, јер y таквој
правној ситуацији изостаје обележје субординације, без кога не може бити утовора о раду. Слично je и са положајем директора y друштву лица, где ce управљање
предузећем по правилу поверава дирекгору, тако да и y оваквој правној ситуацији
директора пзостаје обележје субординације y радноправном значењу.

Д р Драгољуб Драшковић,
савјетник ГенералноГ директора
ЈЕП "Електропривреда Црне Горе ", Никшић

Положај запослених y поступку својинске
трансформације y јавним предузећима
У во д
Процес трансформацпје друштвених предузећа y Југославпји из једног
својинског (друштвеног) облика y предузећа са различитим облнцима својине,
који траје већ десетак година1', ставпо je на дневнп ред и питање статусног облика организовања и својине над средствима рада јавнвх предузећа и посебно њпхове трансформације. Трансформадпја друштвене својине y друге разлнчпте
својпнске облике ствара почетне услове за провођење промјена и y области радних односа. Наиме, тражење оптималног облттка организовања јавних предузећа,
посебно својинског облика, државног шш недржавног капитала, праћено je
утврђпвањем даљег правца рада н развоја предузећа, a тнме нужно и економ1.

Тај процес je отворен доношењем Закона о промету и располагању друштвеним капиталом ("Сл. лист СФРЈ", бр. 84/89) на који je, y циљу отклањања испољешк слабости y
поступку трансформације друштвене својиве, 1990.год. интервенисано измјенама y виду
Закона о друштвеном капиталу ("Сл. лист СФРЈ", бр. 46/90) којим je радничко дионичарство прихваћено као нови облик преструктуирања предузећа y друштвеној својини.
Тај Закон je престао да важи доношењем Закона о основама промјене власништва
друштвеног капитала ( “Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и 29/97) који уређује само основе приватизације, односно промјене власништва друштвеног капитала y предузећима, задругама и
другим облицима организоваља, док републички закони уређују услове, начив и поступак
својинске трансформације.

скпм, органпзационвм, технолошким и другим промјенама. То ce одржава и на
положај запослених раднпка. Тржиште свим својим субјектима налаже повећање
способности прилагођавања његовим законитостима, при чему ce као једна од
мјера рационализације, али и као услов опстанка y тржишним условима
прпвређпвања, поред веће покретљивости радника y радном односу, примјењује
и утврђивање евентуално прекобро јних радника и решавање њиховог даљег радно-правног статуса.
У овом тексту he ce назначити неки аспекти утицаја својинске трансформације и преображаја својинских односа y јавним предузећима на статус радника
y радном односу y тим предузећима. То би требало да допринесе сагледавању
стварног мјеста радннка y процесу промјене својннског облика над средствима
рада и новој својинској, органпзационој и управљачкој структури јавних
предузећа.

I Својннска трансформација јавних предузећа
З а разлику од Закона о предузећима2) који y погледу облика својине над
средствима за рад предузећа која обављају дјелатност од оппггег интереса фаворизује државну својпну, јер предвиђа да je оснивач јавног предузећа држава или једпнпда локалне самоуправе (члан 401. став 1.), републжчки закони о овим
предузећима омогућавају да ce јавна предузећа могу оснивати и пословати y свим
својинским облпцпма - друпггвеној, државној, приватној, задрЈжној, мјешовитој и
другнм облидима својпне (члан 4. Закона о јавннм предузећима Црне Tope'1-*);
члан 2. Закона о јавнпм предузећима Србије45-*). Међутим, y Републици Србијп су
посебним законима којима су основана јавна предузећа која обухватају велике
техничко-технолошке системе средства за оснивање и рад, односно имовина ових
предузећа, самим законом проглашена државном својином. Законодавац je, истина одступио од свог опредјел^ења о искључиво државној својини на средствима
јавних предузећа, налажућж доношење програма преструктуирања државне
својжне y неки други својински облик, али највише до 49% средстава јавног
предузећа, што значи да je ипак обезбијеђено остваривање доминације државне
својпне y свим значајнијим јавним предузећима и тиме одлучујућа улога државе y
њнма3-*).
Тако одређени облици својжне на средствима којима јавна предузећа послују
опредјелују и врсту субјеката који могу оснивати ова предузећа и који y њима
обављају своја власничка овлашћења на начин утврђен законом, оснивачкнм и
другим актима. Наравно, законодавац je посебну пажњу посветио уређивању
учешћа државе y управљању и пословању јавних предузећа. Тако je предвиђено
2.
3.
4.
5.

"Сл. лист СРЈ ", бр. 29/96, 33/96, 29/97 и 58/98
"Сл. лист СРЦГ", бр. 6/91
"Сл. гласник P C , бр. 6/90
Бидјети напр. члан 9. Закона о електропривреди 11Сл. гласник PC", бр. 45/91

да јавним предузећима која ce оснивају и послују искључиво средствима y
државној својини управља држава, y складу са законом. У јавним предузећима која ce оснивају и послују средствима y државној и друштвеној својини држава остварује право управљања по основу учешћа државног капитала y укупном капиталу предузећа. Али, и y јавним предузећима која ce оснивају и послују средствима y државној и друштвеној својини, као и предузећима y друпш облицима
својине, држава обезбјеђује заштиту јавног интереса y складу са посебним законом (члан 7. Закона о јавним предузећима Црне Горе; члан 6. Закона о јавним
дредузећима Србије). То даље значи да je веома значајно разликовати положај
државе y јавним предузећима y којима она има улогу власника-оснивача, од
положаја државе y улози јавно-правног субјекта, који, y име друштва, врпш контролу и надзор над остваривањем јавног интереса из дјелатности јавних
предузећа, без обзира y чијој су својини. У првом случају држава има двострука
овлашћења: својинска али и јавно-правна y вршењу контроле и надзора над јавним предузећима. Мора ce, међутим, запазити да ce гранпца између овлашћења
државе као власника-оснивача и државе као носиоца јавно-правних овлашћења y
законима о јавним предузећима јасно не разликује. Улогу државе као оснивача и
власника јавних предузећа треба посматрати као улогу сваког другог власника и
јасно je разграничавати од њених овлашћења која има као носилац власти и овлашћења која из ње проистичу иначе, па и y овим предузећима. Ако ce то разликовање стално нема на уму пријети опасност од претварања јавног предузећа y
државно предузеће пз периода адмпннстратпвногуправљања привредом61 То разликовање je веома значајно и за одређивање карактера п суштине радног односа
и положаја радника y том односу y јавном предузећу. Јер, y првом случају држава
ce појављује y улози послодавца као субјекта радног односа олвченог y
предузећу, односно y органпма ЈТфављања и другим органпма предузећа.
Закон о својивској и управљачкој грансформацији78) којим je за подручје Републике Црне Горе установљен нормативнн режим y трансформацији
друштвешк предузећа, као и Закон о својинској трансформацији®) којим je y Републпци Србијн ЈТЂрђен начин и поступак својинске трансформадије, полазе од
принципа прпмјене овпх закона на јавна предузећа п предузећа која располажу
државним капиталом (члан 7. став 1. Закона о својинској трансформацији). Сам
процес трансформације јавних предузећа врпшће ce, значп, на начпн који je предвиђсн за трансформацију дрЈлптвенпх предузећа уоппгге. Закон о својинској и управљачкој трансформацнји предвнђа, међ\тим, прпмјену тог Закона на јавна
предузећа, под условом да посебним законом нпје друтачпје одређено. Такав
посебан закон којп би регулисао трансформацију јавних предузећа, међутпм,
дуто није доннјет, нити je учшњено извјесним да ce он неће донијети, што je онда
ггодразумијевало примјену овог Закона п на јавна предузећа. Нп измјене и допуне
6.
7.
8.

Др Владимир Јовановић, Држава и јавно предузеће, "Правни живот", бр. 5-6/92, стр. 595.
“Сл. лист РЦГ ", бр. 2/92, 27/94 и 30/94
"Сл. гласник РС“, бр. 32/97.

овог Закона пз 1994. трансформацпју јавних прсдузећа ннјесу учиниле ништа јаснпјом, већ су задржале псту законску одредбу. У Републици Србији ситуације je,
међутпм, једноставнпја јер je посебвим законима, као што je речено, предвиђена
могућност трансформацпје државног кашггала јавнпх предузећа y друге облике
на начпн утврђен прописима којима ce уређује питање трансформације
друпггвених предузеће, a то су управо савезни Закон о основама промјене власништва друиггвеног кашггала и Закон о својинској и управљачкој трансформацијн.
Својинска трансформација јавнпх предузећа je очигледно оптерећена
бројним проблемима и дилемама. Чшш ce да je из оппггег режима трансформадије утврђеног законом требало изузети јавна предузећа која су од посебног
друпггвеног значаја и нека друга предузећа за која ce оцијени да су од значаја за
државу. Осим тога, нема још увијек јасно утврђених ставова на којим подручјима
и y којим дјелатностима ће државна својина добити доминантан положај. Може
ce поставита и гштање да лп предузећа која управљају природним богатствима и
добрнма y општој употреби могу својински да ce трансформишу до посебног законског уређивања, y складу са Законима о јавним предузећима обје републике,
која су то природна богатства и добра y оппггој употреби, као н средства која
представљају удио државе, по основу њеног улагања y развој предузећа, која ce
сматрају државном својином, уредила запггита, коршпћење и унапређивање
добара од ошптег шггереса н утврдшш услови под којима ce та добра, односно
средства могу претварати y друге облике својине.
Из изнијетог ce може закључити да предстоји доношење сложених и за даљи
развој друштва значајнпх одлука о начину и путевима трансформације постојећпх јавних предузећа. Трансформација јавних предузећа за резултат треба да
има успостављање власничког типа предузећа, тј. предузећа y коме су јасно
одређене власничке функције. Трансформација ових предузећа, која y Црној
Гори, као што je речено, такође представљају тип друштвених лредузећа, због
изнијетих дилема и проблема до сада није значајније проведена. У Републнци Србији, међ)тгим, држава ce већ практично појављује y улози власника ових
предузећа, уз могућност трансформације државне својине, до одређеног нивоа, y
друге облике својине. Али, чини ce да би, умјесто подржављења цјелине средстава којима управљају јавна предузећа, и тиме трансформације ових предузећа y
државна предузећа, каква тенденција je y Црној Гори већ н до сада јасно испољена, било цјелисходније примжјенитн разлвчите мјешовите облике својине и управљања, што би истовремено омогућжло раздвајање улоге државе као валсншса
и оснивача јавних предузећа од њених јавно-правннх овлашћења y овим дјелатностима. Осим тога, и стицање својинских права државе y овим предузећима мора почивати на тржмшним пржндипима, тј. на основи уложених средстава државе
y развој тих предужећа. Наравно, преузимање од стране државе улоге субјекта
својжнских односа подразумијева и њењу трансформацију y правцу модерне и
ефикасне државе које ће ефикасно испуњавати све своје функдије.
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Положај запослених y процесу трансформације јавних
предузећа

Својинска н управљачка трансформација друпггвених предузећа н y оквиру
њих и јавних предузећа треба да произведе последице и на радне односе y тим
предузећима и то првенствено y статусу субјеката радног односа. Својинска
трансформација јавних предузећа треба да доведе до стварања почетних услова
да субјекти радног односа почну попримати карактеристике које имају y развпјеним тржпшним прпвредама. Промјене би требало да ce одражавају на статус
оба субјекта радног односа, и радника и послодавца.
Што ce тиче промјена y статусу послодавца као субјекта радног односа оне ce
y трансформацпји друштвених предузећа огледају првенствено y претварању
друштвенпх предузећа y послодавце9-*Раднп однос постаје однос између раднжка
као власника радне снаге и послодавца као власника предузећа. То би значило да
ce предузеће y стварп не појављује као странка радног односа, јер нема никаквих
сопствених и изворних права према средствима нити према радницима запосленим y њему, већ су његова овлашћења само пренијета овлашћења од стране послодавца као власвика средстава за рад. Међутпм, y практпчном испољавању радни
однос не мијења субјекте између којих ce успоставља, јер су онн y својдм оснпвним елементима објективизирани, што ce посебно односи на предузеће као организациони облик рада који y стварн замјењује улогу послодавца. Те промјене y
статусу послодавца односе ce п на јавно предузеће и успостављање функције
послодавца y трансформисаном јавном предузећу. Битна разлпка јавља ce, к.ао
што je речено, y случају трансформације јавног предузећа y државно предузеће п
преузнмања власничке функцнје од стране државе. Тада ce држава y тако трансформисаном предузећу појављује y двострукој улози: као оснивач, власнпк, али и
као послодавад. Тај послодавац представља субјекта радног односа y овим
предузећима, као и сваки други послодавац. Држава врнш заснивање п уређивање радног односа преко својих органа управљања и пословодног органа y
том предузећу.
Својинска трансформација јавних пред}гзећа одражава ce и на положај
другог субјекта радног односа, тј. радника. Управо, један од циљева којп ce
својинском п управљачком трансформацијом друштвенпх предузећа, и y оквиру
њнх и јавних предузећа, желио постићн јесу управо и промјене y радном односу п
положају радника y радном односу. И статус радника би требао да поприма
обељежја која су карактеристична за статус радннка y радном односу y тржи т т тт п тм привредама. Својинска трансформација требала би да раднлку донесе нека нова права. У питању су првенствено нека економско-социјална права, која
Др Боривоје Шундерић, Предузеће као функционални облик послодавца, "Правни
живот", бр. 5-6/92, стр. 832.

произнлазе нз карактера својинских односа y трансформисаном предузећу и
заштнтне улоге државе и других институција.
Мора ce констатовати, међутим, да радни односи нијесу доживјели значајније
промјене.10) Процес трансформације друштвених, и y оквиру њих и јавних
предузећа, тече даље, уз доста нзражену тежњу за његовим иптезивирањем, али
без довољно рефлектовања на радне односе y трансформисаним предузећима.
Радни односм су занемарени п налазе ce ван тока и домашаја трансформације.
Својпнска трансформацпја, онако како je y програмпма ц опредјељ>ењима за
њено снроводђење најављивана и прокламована, морала je допријети y срж радних односа, као једног од најзначајнијих видова друштвених односа који ce успостављају y средишту друштвеног живота н људске дјелатности, y материјалној
пронзводњи. Реформа цјелине односа y друштву y суштини није ншттта друго до
промјена односа које субјекти друштва успостављају y процесу производње, тј.
рада.
То je учинило да je статус радника y радном односу y садашњем тренутку
спровођења својннске трансформације y друштвеним и јавним предузећима далеко од оног којм радник има y условима тржпшне привреде. Трансформација
друштвене својине не водп довољно рачуна о интересима радника као слабије
стране y радном односу. Положај радника y радном односу недовољно je уређен и
то најчешће на штету права и укупног статуса радника. Још увијек ce значај
придаје само материјалном чиниопу, док je радник потиснут y други план. У
змељама са развнјеном тржишном привредом, међутнм, све већа пажња ce
поклања управо људском фактору. И Закон о основама радних односа101 1 као
један од кључних законскнх аката који je донијет y тренутку када ce настоји подспијепшта процес својинске и управљачке трансформације друштвених и јавних
предузећа и који je требао да представља нормативни израз резултата трансформације на подручју раднжх односа, таксфе настоји да заштити послодавца као субјекта радног односа, придајући тиме приоритетан значај калиталу, док значај радника и дал>е остаје неизвјестан.
Права запослених y иредузећима која ce својински трансформитиу могла би
ce посматрати по фазама трансформације и y зависности од начнна спровођења
цијелог поступка. Прописи о трансформацији, наиме, таксфе ce на посредан
начмн дотичу питања радника и њиховог статуса и то првенствено одређивањем
потребне документације која ce подноси надлежшш државним органима уз одлуку о трансформацији предузећа, a којом ce презентирају подади који треба да
докажу да трансформисано предузеће испуњава потребне услове за успјешан
почетак рада.
Прије свега, радннци мало шш никако учествују y одлучивању да ce отпочне
процес својинске трансформације друштвеног шш државног капитала, након че10.
11.

Др Драгољуб Драшковић, Својинска трансформација y јавним предузећима и промјене y
радним односима, "Правни живот", бр. 11-12/94, стр. 2178-2180.
“Сл. лист СРЈ", бр. 29/96.

га ce поступак одвија по редоследу активности утврђених законом. Према члану
10 A Закона о својинској и управљачкој трансформацији одлуку о покретању
поступка трансформације доноси орган управљања предузећа. То значи да запослени практично не учествују y доношењу те прве значајне одлуке y цијелом процесу трансформације. Такав закључак ce неминовно намеће посебно када ce има
y впду да je, y складу са концепцијом јавних предузећа, утврђена и структура органа урпављања y овим предузећима. Орган управљања y јавном предузећу je управни одбор који нменује оснпвач, односно власник капитала и који има најмање
три члана. Управни одбор јавног предузећа чији je оснжвач држава именује Влада
Републике Црне Горе, при чему доминантан број чланова управног одбора чнне
представници државе као носиоца јавно-правних овлашћења, a y мањем броју су
застушвени представници радника предузећа (члан 16. Закона о јавним
предузећима). Такав састав органа управљања, пред других познатпх проблема y
функцпонисању тог органа, о којима овдје не може шире битн ријечи, очпто не
обезбјеђује активно учепгће запослених y доношењу значајних одлука о судбини
и даљем развоју предузећа.
Друга област y којој je посебно изражен интерес запослених y својинској
трансформацији je процјена вриједности предузећа која треба да омогући реално
утврђивање врпједности цјелокупне имовине предузећа према тржпшној вриједности друштвеног капитала, коришћењем одређених метода процјене на утврђенн датум. Извјештај о процјени вриједности предузећа je један од основа за
доношење одлуке о трансформацији предузећа. Процјену вриједности предузећа
врши Агенција за преструктупрање привреде и страна улагања, стручна организација коју она овласта нли предузеће (члан 12. Закона о својинској п управљачкој трансформацији). Утидај запослених на адекватно утврђивање вриједностп друштвеног капитала који ce трансформише je незнатан, пако су онп и
генерације запослених прије њих учествовалп y стварању тог капитала. Са тим y
вези треба поменути и изражену тенденцију утврђивања доминантног дпјела
друштвеног кашггала, или често п тог капитала y цјелитги, као државног капитала, при чему ce губи из вида немпновно и логпчно учешће запосленпх y
стварању тог капитала.
Упоредо са пословима на процјевж врпједности предузећа ради ce н програм
трансформације предузећа, као такође обавезни акт y поступку трансформације,
на основу кога ce доноси одлука о трансформацији и који ce уз ту одлуку
доставља Агенцијп. Овај програм, поред модела трансформације п редоследа активности на трансформадпји мора да садржи п податке о постојећој кадровској п
организационој структури предузећа, a y дијелу о цшвевпма п основнпм опредјељењима трансформације и намјераване организацпоне промјене, промјене y броју и структурп запосленпх, као п предлоге решења за вшпак радника (члан 8. Закона о основама промјене власншптва друштвеног капптала: члан 12. Захона о
својинској и управљачкој трансформацијп). Овај програм такође доносп орган
уирављања, тако да запослени мало могу утицати на његову садржнну, буд)1ш да

њихови представннци y том органу чине мањину. Ни утврђена обавеза предузећа,
односно органа управљања, да са програмом промјене власншптва друштвеног
капитала, односно трансформације, упозна запослене y предузећу и програм
достави синднкату предузећа, a нзвод из програма који ce односи на моделе
трансформације н процијењену вриједност предузећа објави y средствима јавног
информисања (члан 8. став 2. Закона о основама промјене власништва
друштвеног капптала, члан 12 A Закона о својинској и управљачкој трансформацији) често ce не поштује, нити омогућава да запослени остваре потпун увид y
документ којнм ce решава питање њиховог статуса.
Закони који уређују својинску трансформацију омогућавају запосленим да
куповином акција постану власници дијела капитала y предузећу, a на основу тога стекну и право да учествују y управљању предузећем y складу са вриједношћу
откупљеног дијела капитала. Наиме, предузеће може продавати акдије запосленпм y предузећу и лжцнма која су раније била запослена y том предузећу под повлашћеним условима, са тнм што запослени y предузећу имају право првенства y
откупу акдија (члан 10. став 1. Закона о основама промјене власншптва
друштвеног капитала; члан 20. став 1. и 2. Закона о својинској и управљачкој
трансформацији). Оснм тога, предузеће може одлучити да запосленим y
предузећу који имају најмање три године радног стажа y том предузећу подијелн
бесплатно y облику дионица до 10% друштвеног капнтала (члан 20. став 3. Закона о својинској и управљачкој трансформацији). И з ових законских одредби
могао би ce стећи утисак да радници имају повлашћени положај y процесу својинске трансформације. Међутим, када ce бол^е погледа мора ce закључити да није
тако. Закони нијесу обезбиједили реализацију начела правичности према запосленим који су учествовалн y стварању друштвеног или државног капитала.
Наведена права запослених само су формалног карактера, јер материјални
положај запослених не дозвољава њихово коришћење. A статус запослених y
предузећу и учешће y управљању y директној je зависности од висине откупљених акција. Немогућност пшрег коришћења прокламованих права условљена je и краткоћом рокова за њихово коришћење, јер запосленн могу куповати диомиде под повлашћеним условима и користити право на беспратне диониде y
року од једне године код малих и средњих предузећа, a код иеликих предузећа y
року од двије године, рачунајући од дана ступања на снагу Закона (члан 22. став 6.
Закона о својинској и управљачкој трансформацији).
Својинску трансформацију друпггвених и јавних предузећа прати преиспитивање производног програма, организационе и технолошке промјене, што намеће
и потребу преиспитивања структуре и броја запослених радника. Велшш број
предузећа проводи поступак трансформације оптерећен таквим проблемима.12^
У тежњи да унаприједи рад и пословање предузеће може упоредо са процесом
трансформације уводати технолошке, економске и организационе промјене. Те

промјене морају бити праћене одговарајућим програмом (члан 43. Закона о основама радних односа). Програм увођења технолошких, економских и организационих унапређења треба да покаже који послови y постојећој организацији
предузећа даље постају непотребни што ће дати и број и структуру радника који
су објективно потребни за даљи процес рада трансформисаног предузећа, односно број радника за чијим радом престаје потреба. То значи да програм технолошких, економских или организационих унапређења y предузећу мора
садржати и елементе о кадровима, као што су број и структура запослених радника, a затим и предлог мјера, односно радњи које треба предузети y циљу
решавања сгатуса радника за чијим ће радом престати потреба.
У садашњем стању привреде, објективно, постоји вишак радника који je настао из различитих разлога, али најмање због технолошких и других унапређења.
У шггању je најчешће економскп вишак радника. Од технолошког вшпка радне
снаге мора ce, такође, јасно разликовати вишак радника којп настаје као последица неодговарајуће организације процеса рада. Наиме, технолошка унапређења морају бнти праћена одговарајућом организацијом процеса рада. У
противном, неодговарајућа организација процеса рада може да доведе y питање
све резултате технолошкихунапређења и резултнра тнме да радник губи посао п
појављује ce као вишак који ce такође означава технолошким впшком, алп који
то y ствари није. То значи да je незнатан број радннка прави технолошки вшлак,
јер y постојећим условима привређпвања тешко je очекивати да предузеће, поготово јавно, може направити крупне захвате y технологпјп који подразумјевају
финансијска улагања y смислу нзмјене постојеће технологије или макар замјене
већег дијела средстава за рад.

Закључак
Облик својпне над средствима рада и организациовл облттк јавнпх предузећа
мора бити усклађен са њиховом улогом и функцпјом п посебно цпљем њпховог
оснивања, којп ce изражава y обезбјеђењу општег друнггвеног пнтереса y уредном и непрекидном вршењу дјелатностп y тпм предузећпма. Несумњиво je да ће
својпнска трансформацпја овпх предузећа обезбпједити држави доминантан
својински однос y њпма. Држава je већ добар дпо друнггвене својпне y овпм
предузећима прогласпла за државну својину што je ставл>а y повлашћенп
положај. Интервенцпја државе y слободне односе субјеката y овпм предузећлма
мора, међутим, остати y гранпцама обезбјеђења равнотеже нзмеђу супротнпх интереса радника и послодавца, како би ce омогућпло обављање дјелатностп од
ошптег интереса.
Промјена својпнске структуре y јавнпм предузећима на подручју раднпх
односа треба да доведе до тога да радни однос попрш^ш обељежја и карактерпстике радног односа y развпјеној тржшпној прпвредп. МеђЈтим, промјене y радним односпма y цјелннп, па и y овпм предузећпма, несумњиво знатно заостају за

промјенама y друпш сегментпма прпвреде, па п за темпом провсфења својинске
трансформације. Раднп односи су осталн по странн, јер није дошло нн до каквих
значајнијих промјена y статусу раднпка које би процес трансформацпје требао да
донесе. Сва права раднпка y процесу трансформације, како она која ce тичу
учешћа y одлучивању о покретању и вођењу процеса трансформације, процјене и
пдентификацнје вриједностп имовине предузећа y чијем су стварању учествовали, преко својпнских и управљачких права, и то права на учешће y управљању по
основу рада, као п права на учешће y управљању предузећем y складу са вриједношћу откупљеног дијела кашггала, су недовољно изражена. Исто би ce могло
рећи п за право радника на колектпвно преговарање п закључивање колективних уговора и уопште право на учешће y уређнвању радног односа ошптим
актпма послодавца, као и право радника на синдпкално организовање и право на
штрајк. Сва та права би требала да допрпнесу да ce радник трансформшле y
равноправног партнера y радном односу који од индивидуалног прераста и y
колективног субјекта радног односа. Зато би нови законски прописи из области
радних односа, којн треба да прате процес својинске трансформације, морали јасннје одредити карактер радног односа y трансфор\шсаним јавним предузећима и
статус радника y њима.

Симоновић Драгољуб,
шеф Службе за правне послове y
Дирекцији ЈП “Електропривреде Србије” - БеоГрад

Осцилације новчане казне y нашем радном законодавству
Увод
Новчана казна има широку примену. Изричу je судови за извршена кривпчна
дела и привредне преступе. Изрпчу je судије за прекршаје и други државнп органи
(порески, царински итд.) за учпњене прекршаје. Прекршајна новчана казна je највише заступљена y легислативи. Ретки су матерпјални закони који je не садрже y
казненим одредбама.
Новчану казну као мандатну наплаћују полицајци, пнспектори и друтп представници државне власти. Н а лицу места je, на пример, изрпче рударски инспектор
радншџша за прекршај учнњен неспровођењем проппсанпх мера заштпте на раду,
сходно чл. 97. Закона о рударству.12*Према чл. 143. Закона о раднпм односима, )
инспектор рада наплаћује новчану казну на лпцу места послодавцу за пет таксативно утврђених прекршаја.
Предмет овог рада биће посебна новчана казна која je, y виду днсциплинске
мере, дуго присутна y нашем радном законодавству. Пажња читалаца ће биги
усмерена на осцнлације које je новчана казна имала y нашем послератном радном
праву.
Осцилације ове дпсцишшнске мере односе ce на: само њено постојање (легалнтет); степен репресивног дејства; повреде радних обавеза за које ce пзрпче; вп1.
2.

Објављен y “Службеном гласнику PC”, бр. 44/95.
Објављен y "Службеном гласнику PC”, бр. 55/96.

спну п време трајања; орган овлашћен за њено изрицање; намену средстава од наплаћенпх новчаних казнп и двостепеност y њеном одлучивању (право на приговор).
У разматрању ове проблематике биће примењен упоредно-хронолошки приступ, са жељом аутора да потпуно расветли ову дисцишшнску меру, правно-историјски н данас. Да укаже на веома изражену нормативну покретљивост новчане
казне н на јачање њеног репресивног дејства.

Појам и циљ новчане казне
Закони не дефинишу, нитп утврђују појам новчане казне, као ни осталих дисциплинскпх мера. Они, такође, не одређују циљ новчане казне. М футим, њих je
могуће нзвести из укупних теоријско-емпиријскпх звања о дисцшшинским санкцијама.
Дисцшшпнска мераЈ-*je санкција коју дисцшшински орган изриче раднику за
учињену повреду радних обавеза. Једна од њих je новчана казна. Ta мера je y свима
законима који су je познавали назпвана новчаном казном, те представља терминолотттсп изузетаку односу на појам дисциплинске мере, који преовлађује.
Новчана казна je, дакле, y свим законима егзистирала под тим називом. Значи
да je била и остала појмовно стабнлна. Међутим, проучавањем њене генезе намеће ce закључак да je њена стабилност и била само терминолошка. У свему осталом она je осцилирала, што je мотивисало аутора да ову меру проучи и искаже
управо на начин који потенцира променљивост њених елемената.
Циљ новчане казне je умањење материјалних добара (зараде) радника. Својом последицом она утиче на егзистенцију радника и његове породице. Због тога
je разумљиво определ^ење законодавца да ce она изриче за теже повреде радних
обавеза34)
Њено дејство je репресивно. Н а то указује њен циљ, a и сам назив “казна”
(познат y кривичном, прекршајном и другнм законима) довољно говори о њеном
репресивном дејству, односно карактеру.

Прва осцилација: легалитет новчане казне
Новчана казна није егзистирала y свим нашим законжма који су уређивали
радне односе. Постојала je, укинута, па враћена y радно законодавство.
Наш први послератни подзаконски пропис који je регулисао дисцишпшску одговорност познавао je новчану казну. Реч je о Уредби о дисцишшнској и матери3.

4.

Појам дисциплинске мере постоји y нашем радном законодавству преко две децније, од
доношења Закона о удруженом раду. Дисциплинске санкције су ce пре тога различито
звале: дисцишшнска казна; мера због повреде радних дужности и мера због повреде радвих обавеза.
Подела повреда радних обавеза на лакше и теже je традиционална. Она je укинута 1996.
године позитивним закошша који регулишу радне односе.

јалној одговорности радника y државним предузећима, надлештвнма и установама5) (у даљем тексту: Уредба из 1949). Новчану казну Уредба je пропнсивала као
једну од укупно шест дисцишшнских казни.
Ову меру je регулисао и наш први послератнж закон - Закон о радним односима6-1(у даљем тексту: СЗРО из 1957). Он je новчану казну прописивао још уз пет
дисцшишнских казвж.
Новчану казну je укинуо Основни закон о радним односима7*(у даљем тексту:
О ЗРО из 1965), после њеног осмогодишњег битисања y нашем радном законодавству. Њу О ЗРО није прихватио “ ... јер ce сматрало да она вшпе не одговара новој
улози и положају радног човека y социјалистичком самоуправном друпггву, y коме
радници успостављају равноправне и непосредне међусобне односе y удруженом
раду, што je истакнуто и пршшком дискусије о нацртима нових закона о међусобним односима радника y удруженом раду.8)
Међутим, и y време важења О ЗРО из 1965., новчана казна није била y потпуности истиснута из законодавства. Њу je предвиђао Закон о рударству, “те je тако
новчана мера на мала врата уведена y наше право”.9-1У том периоду новчана казна
ce појављивала и y самоуправним оппггим актима изван области рударства, што je
доказивала тадашња уставно-судска пракса. Такве одредбе самоуправних општих
аката су “у неким одредбама одлука уставннх судова квалификоване као норме
којима ce заобилазно уводе новчане мере за повреду раднпх дужностп које, међутим, законом нису допупггене”.10^
Закон о међусобнпм односпма раднпка y удруженом раду1112) (у дал>ем тексту:
ЗМ ОРУР из 1973) није предвиђао новчану казну. Он, заправо, уопште није утврђивао дисциплинске мере. Овај закон je, истовремено, једмни савезнж закон из области радних односа који није мериторно регулисао област дисцшшинске одговорностн. Он je садржао само једну упућујућу одредбу, по којој ce ова област регулише републичким (односно покрајинским) законима н самоуправним општим акгима. У време важења овог закона код нас су биле вођене најжешће полемике око
судбше новчане казне. Код савезног законодавца je и даље преовлађивао став да
je ова мера непримерена сошдалистпчко самоуправно ni концепту радних односа.
Овај став je прихваћен и од стране тадашњпх републнчкнх законодаваца, алп
не од свпх. Тако je Закон о правпма п обавезама раднпка y удрЈженом раду1:) (у
дал^ем тексту: ЗП ОРУ Р из 1974), y време савезног “ембарга” предвиђао новчану
5.
6.
7.
8.

Објављена y “Службеном листу ФНРЈ”, бр. 27/49
Објављен y “сшужбеном листу ФНРЈ”, бр. 53/57
Објављен y “службеном листу СФРЈ", бр. 17/65
Др Александар Балтић - др Милан Деспотовић, Основи радног права Југославије и
основни проблеми социологије рада, Београд, “Савремена администрација” 1975, стр. 227.
9.
Др Влајко Брајић, Неки проблеми допуштености ночване мере за повреде или неизвршење радних обавеза, “Самоуправно право” 3/75.
10. Ибидем
11. Објављен y “Службеном листу СФРЈ”, бр. 22/73
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казну као факултативну, тј. да je радници могу увести самоуправним споразумом о
међусобннм обавезама y удруженом раду, при чему je закон пружио могућност да
ce она може предвидети и за лакш е и теж е повреде радних обавеза, уз лимитирање
њеног износа (до 10% од једномесечног јшчног дохотка за тежу и до 3% за лакшу
повреду радних обавеза).

Поставпло ce тада и питање уставности новчане казне. Сматрајући да дисциплпнске мере y самоуправном снстему треба да имају васпитну, a не репресивну, садржину и улогу, Уставнн суд Југославије je (1974. године) инидирао поступак код
Уставног суда Србије за оцену уставности одредбе ЗП ОРУР из 1974. којом je дата
могућност увођења новчане казне. Исга суд je инпцирао такве поступке и код
уставних судова Црне Горе и Косова, с обзпром да су и његови закони садржали
одредбе о овој дисциплинској мерн.
Све дилеме око увођења новчане казне окончао je Закон о удруженом раду1Ј)
(у даљем тексту: ЗУР). Он je реафирмисао новчану казну. Интересантно je да je
ову изразито репресивну меру y савезно радно законодавство вратио баш ЗУР, популарно назван “радничким уставом”. При томе, ЗУ Р je новчаној казни y потпуности утврдио легалитет, прописујући да ce она може изрећи само за седам таксативно одређених тежих повреда радних обавеза. Републичка легислатава и самоуправна регулатива су једино били овлашћенж да одлуче хоће ли преузети свих седам тежих повреда шш мање, a према специфичностима дотичне организације
удруженог рада. Уколвко нека од ових седам повреда није била предвиђена оппггим актима, за њу ce није могла изрећи новчана казна.
Ивтересантно je да je ЗУ Р y потпуности утврдио легалитет новчане казне, a
то није учинио за престанак радног односа као најтежу дисцишшнску меру. Вероватао je законодавац тако поступио због још увек присутних различитих схватања
о месту и улози новчане казне y нашем радном праву.
Реафирмисана ЗУР-ом, новчана казна je наставила да живи. Утврђивали су je
и касннји законн. Тако je њу Закон о основнпм правнма из раднпх односа131415-*(у да.г>см тексту: ЗО П РО ) утврђивао уз још две дисцишшнске мере, a важећи Закон о
основама радних основа1 -' (у давдем тексту: ЗО РО ), који садржи најкраћи систем
дисцишшнских мера y нашем целокупном радном законодавству, уз још једну
(престанак радног односа).

Друга осцнлација: Повреде радних обавеза због којих ce изрицала
ова мера
По правилу, овчана казна je изридана због тежих повреда радних обавеза. То
je и разумљиво, с обзиром на степен њене репресије. Међутим, изузетак од прави13.
14.
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ла je представљало решење ЗПОРУР из 1974, којим je била дата могућнсот њеног
изрицања и за теже и за лакше повреде.
Само je ЗУ Р y потпуности утврдио легалитет новчане казне, чиме je ограничио њену прнмену. Остали закони нису тако поступали, препуштајући њено изрицање самоуправној регулативи и одлучивању дисциплпнсклх органа.

Трећа осцилацнја: Висина новчане казне
Савезни законски прописи су, y већини случајева, прописивали висину новчане
казне, мада je бнло случајева препупггања републичкој легнслативи одређивања
њене висше.
Према У редбп из 1949, новчана казна ce могла изрећн y износу највпше до једнодневне чисте плате радника, с тим да укупан збир ових није могао прећи износ
од 10% једномесечно чисте плате радника.
У каснијој законској регулативи бележен je раст новчане казне, што представља тенденцију јачања њене репресије. Према СЗРО пз 1957, виснна ове мере
je износнла највише 10% од месечног личног дохотка раднпка y трајању до три месеца.
Прописујући могућност увођења новчане казне самоуправним споразумом о
међусобним односима y удруженом раду, републички ЗПОРУР пз 1974. je њене
вредности лимитирао на 3% од једномесечног личног дохотка за лакшу и 10% за
тежу повреду радннх обавеза. Овп износи су представљали изузетак од тенденције
пооштравања новчане казне, јер су бшш мањи од њене виснне утврђене 1957. године. Ово je, истовремено, једина осцилација новчане казне наниже. Од њене реафирмадије средином седамдесетих година, до данашњпх дана, њена виспна je повећавана.
Одступање од утврђивања висше новчане казне направно je ЗУР. Он je то гштање препустио републвчким (односно, покрајннским) законодавцима. Њихова
законска решења су била различпта, тако да je новчана казна осцплпрала y погледу впсине y истом временском периоду (од 1976-1989. годше), a њене осцилације
су обпчно биле присутне y различитим временским раздобљима.
Закони о радним односима рсчтублпка п покрајпна, донетп после ЗУР-а, обично су прописивали впсину новчане казне до 10% од једномесечне аконтацнје личног дохотка радника. Међутим, средином осамдесетих година долазп до знатног
повећања њене висине y неким републнкама. Изменама п допунама Закона о радним односима СР Србије из 1984. године, износ новчане казне je лимитаран на 15%
од једномесечне аконтадије лпчног дохотка.
Рекордно повећање висине новчане казне je извршено Законом о радннм односима СР Црне Горе из октобра 1985. године. Према њему, ова мера ce могла
изрећп до 20% од једномесечне аконтације личног дохотка y трајању од шест месецп (тиме je црногорски закон практично био претеча данашњем решењу пз савезногЗО РО ).

Ове неуједначеностп внспне новчане казне y републичким законима отклонпо je сам ЗУР. После једанаест годнна од доношења он je утврдио висину новчане
казне, пзменама п допунама пз 1987. године.16-*Тпме je престала шароликост y републичким решењима. Савезнп законодавац je, дакле, поново унифицирао висину
новчане казне. Према наведенпм пзменама н допунама ЗУР-а, она je износила до
15% просечног чистог личног дохотка (оствареног y претходна три месеца) y трајању до шест месецн. Исто решење je прихватио ЗО П РО 1989. године.
Важећи ЗО РО je наставио тенденцију јачања репресије новчане казне. Проппсао je да ce она може нзрећи највише y внсинп до 20% аконтације месечне зараде y трајању од једног до шест месецп. Тиме je репресивно дејство новчане казне
дожпвело врхунац (ако апстрахујемо црногорски закон из 1985. године који je, y
поређењу са осталим републичким законима тога времена, заиста садржао радикално решење.17'*
Речено показује како je осцилирала виснна новчане казне. Од једнодневне чисте плате раднпка, са максималшш збиром до 10% једномесечне плате, крајем четрдесетнх година, до данашњих 20% y трајању до шест месеци (практично 120%
зараде). У односу на почетно решење, уз честе успоне, a ретке падове, новчана
казна je y погледу висине, тј. процента зараде, удвостручена, a y погледу трајања
ушестостручена.

Четврта осцилација: Органи изрнцања новчане казне
Н и y погледу органа који су изрицали новчану казну није било јединственог
решења. У радноправној регулативи различити органи, инокосни или колегијални, одлучивали су о изрицању ове мере.
16.

Закон о изменама и допунама Закона о удруженом раду објављен je,y "Службеном листу
СФРЈ”, бр. 85/87.
17. Новчана казна je достигла универзалну примену. Осим y матичном радном законодавству, она je прописана y другим законима који уређују радне односе (у државној управи, y
полицији и y војсци).
Према Закону о радним односима y државним органима, новчана казна износи 10% од једномесечног износа плате за лакше повреде, односно 15% од месечне плате y трајању од
1-6 месеци, за теже повреде радних обавеза.
Према Закону о унутрашњим пословима, новчана казна ce изриче y висини од 10-20% од
једномесечне плате за лакшу повреду, односно y висини од 20-30% y трајању од 2-6 меседи,
за тежу повреду радних обавеза.
Закон о војсци Југославије ову меру познаје под називом “смањење плате”. За дисциплинске грешке (лакше повреде) она ce може изрећи y висини од 5-10% y трајању до два
месеца, a за дисцшзлинске преступе (теже повреде) од 10-20% плате y трајаљу од 1-12
месеци.
Како ce види, степен репресије новчане казне y државној управи je нешто нижи него y
матичном радном законодавству, али je знатно већи y законима који регулишу радне
односе y војсци и полицији.

Према Уредби из 1949. директор je представљао највишег дисцишшнског старешину који je изрицао све диспдшшнске мере, па п новчану казну. Међутим, за
изрпцање неких дисциплинских казнн, међу којнма и новчане казне, директор je
могао овластити своје помоћнмке, заменике, као и руководиоце поједжних сектора, одељења п погона.
Закон о радним односима из 1957. године je увео подељену надлежност y изрицању дисцишшнских казни између директора и дисциплинске комисије, која ce односвла и на новчану казну. Директор je ту казну изрицао y висини до 5% од једномесечног личног дохотка, a преко тог износа изркцала je дисциплинска комисија.
Према ЗУР-у новчану казну je изрицала дисцишшнска комисија. Она je изрицала све дисцишшнске мере, те je ЗУР наш једини закон који je предвиђао искључиву надлежност дисцдшшнске комисије као колегијалног органа. Остали законж
су прописивали подељену наддежност између директора и дисцшшинске компсије
(1957, 1989), ијш искључиву надлежност директора (какво je решење било пре
1957. годнне, a и данас je на снази).
Подељену надлежност за изрицање дисцишшнских мера између директора и
дисциплинске комисије y наше радно законодавство je, после трш аест година вратио ЗО П РО 1989. године, при чему je новчану казну изрицао директор.
Важећд ЗО РО реафирмшпе искључиву дпсциплинску надлежност дирекгора. После 39 година. Он изриче обе прописане мере: новчану казну и престанак
радног односа.

Пета осцилација: Намена средстава од изречених новчаних казни
Уредба из 1949. није утврђнвала намену средстава остварених од новчаних
казни.
Н а веома пнтересантан начш , намену тих средстава je прописпвао наш први
послератни закон - СЗРО из 1957. године. Према њговим одредбама, средстава од
наплаћенпх новчаних казнн могла су ce употребити за унапређење социјалнпх
служби привредне организације, или су ce уносила y фондове који су y ту сврху били утврђиванн правилима, односно правилником привредне организације. Изрпчитом нормом СЗРО je нагласио да ce та средства не могу употребита за повећање личннх доходака.
Закон о удруженом раду није утврдио намену средстава од новчаних казни,
али je упућујућом регулом овластио републнчке законодавце да то учпне.
Корнстећп овлашћење из ЗУР-а, Закон о раднпм односима Србпје18^ прописао je да ce средства од изречених новчаних казни могу користити за унапређивање и прошнрење матерпјалне основе рада и за стварање и обнављање резерви.
18.
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Претходни савезнн закон (ЗОП РО) није регулисао питање намене средстава
остварених изреченим новчаним казнама, ннти то чине позитивни (савезни и републички)закони.
Дакле, мањн број закона je утврђивао намену наведених средстава. A и закони
који су je утврђивали то су учинили, по оцени аутора, претенциозним нормама.
Јер, средства остварена од новчаних казнн су сразмерно мала, имајући y виду укупан број раднмка y предузећу. Због тога, заиста, претенциозно и нереално изгледају нарочпто норме из српског закона из 1977. годвне о употреби тих скромних
средстава за нрошпрење н унапређење материјалне основе рада и за стварање резерви. Бол>е би било да je намена наведених средстава била усмеравана према мањем броју радника, на пример за стимулисање натпросечних резултата рада.

Шеста осцилација: Право на приговор
Сви ранији закони из областп радних односа утврђивали су право на приговор
против одлуке о изреченој новчаној казни. Те норме су биле y склопу оних делова
прописа који су ce односили на интерну заштиту права радника, односно на двостепено одлучивање y предузећу. По приговорима су одлучивали различити органи.
Према Уредби из 1949, протнв решења о новчаној казни, коју je изрекао директор, радник je могао изјавити жалбу y року од пет дана од пријема првостепеног решења. О жалби je одлучивао надлежни административно-оперативни руководилац, односно виттти старешина. Међутим, кад je новчану казну y првом степену
изрекао нмжи руководилад (помоћник, заменик, руководилац сектора итд.) о жалби je одлучивао директор предузећа.
Сходно СЗРО из 1957, против решења о новчаној казни коју je изрекао директор, по приговору радника, односно синдикалне организагџаје одлучивала je дисцшшинска комисија. Међутим, по жалби поднетој против одлуке о казни коју je y
првом степену изрекла дисциплинска комисија, одлучивао je дисциплински суд
при народном одбору ошптине. Овај закон je истовремено и једини који je y области радноправних односа предвиђао подношење ванредних правних лекова против правоснажних дисдиплинских одлука (понављање поступка y случајевима и
под условима утврђеним y Законику о кривичном поступку и захтев за заштиту законитоста, који je подизао јавни тужилац ако je правоснажном дисцшшинском одлуком повређен закон).
Рок за гтриговор и жалбу против првостепене дисцишшнске одлуке према
СЗРО износио je осам дана.
Према ЗУР-у, радник je имао право приговора (за остала права ЗУ Р je употребљавао назив “захгев за заштшу права”) против одлуке дисцишшнске комисије y року који не може бити краћи од осам дана. О приговору je одпучивао раднички савет, односно комисија утврђена статутом (другостепена дисциплинска комисија). Изменама и допунама ЗУР-а из 1987. године рок за приговор против одлуке
дисциплинске комисије фиксиран je на осам дана.

Према ЗО П РО рок за приговор против новчане казне je износио осам дана, a
о њему je одлучивао орган управљања, односно комисија утврђена статугом. И овде je y питању другостепена дисцшишнска комисија. Практично, овај закон je преузео решење озакоњено његовим претходником (ЗУР-ом и његовим изменама и
допунама).
Важећи ЗО РО je направио велики рез y погледу интерне заштите права радника. У кш уо je двостепеност y одлучивању, осим y случају изрицања дисциплинске мере престанка радног односа. Дакле, данас раттник нема право на прнговор
прогкв решења о изреченој новчаној казни. Првостепено дисцишшнско решење
je коначно и радник га може оспоравати једино y судском поступку. Претаодно ce,
ради посредовања y решавању спора, може обратити арбитражи за радне спорове.
Тако je готово пола века (од 1949-1996. године) радник имао право приговора против новчане казне, али му je то право ускратио ЗОРО 1996. године.
Чињеница укидања двостепености код ове мере, раст њене висше и околност
да je изриче директор, подигли су репресију новчане казне на ниво који никад раније није био забележен y нашем радном законодавству.

Закључак
Осцилације новчане казне указују на велпки динамизам којн je пратио нашу
радну легислативу y области дисцшшинске одговорности.
У основном питању постојања мере, тј. да ли je она одговарајућим законом
прописана или није, осим новчане казне, сличне осцилације су доживљавале н
остале дисцишшнске санкције.
Новчана казна je, виделн смо, једанаест година била ван савезног радног законодавства, с тим што je после девет годпна “на мала врата” ушла y републички
ЗП ОРУ Р 1974. године. Казне са тзв. васпптно-моралшш дејством - укор и строгн
јавни укор обележиле су педесете године и оне су најкраће трајале. Опомена п јавна опомена, са истим дејством, трајале су знатно дуже. Опомену je укинуо ЗОПРО
1989. годнне, a позитивни ЗО РО je дерогирао и последњу “васшггао-моралну санкцнју” - јавну опомену. М ера распореда на друге послове je трајала до 1989. године.
Једино je најгежа дисцшшинска мера - престанак радног односа постојала y
свим законнма који су регулпсали радне односе, те нпје доживљавала осцплације y
легалЕтету, већ само y погледу повреда радних обавеза за које je нзрнцана и органа који je о њој одлучивао.
Од ЗУР-а, “радничког устава”, новчана казна живи своје друго полувреме. Законодавад ce није задовољавао само њеном реафнрмацијом, већ je стално појачавао њено репресивно дејство, које je кулминирало управо y новим законима којп
регулишу радне односе.

Чннп ce да je основан закључак да je кулминација репресије новчане казне
дошла y погрешном моменту. У времену економско-социјалне кризе, коју неминовно прате све плићи џепови радника.
У нашој стварности, y којој су последњих година девалвирале многе друштвене, економске, правне, етичке и друге вредности, новчана казна je доживела кулминадпју. Заједно са мером престанка радног односа. Ове две репресивне дисцшлпнске мере су и једнне y нашем познтивном радном законодавству. Сећамо ce
времена када их je било пет, до пре осам година. Бпло нх je и шест, до половине
шездесетпх годнна. У време кулмпнације репресивних мера, потпуно су шпчезле
дисцшишнске мере са вааштно-моралним рефлексијама.
Основано ce намеће пнтање могућностм побољшања радне дисцишшне
искључиво репресивнпм мерама. Само те мере, по оцени аутора, нису сигуран пут
који водп јачању одговорности и дисцпшшне. Потребни су и други, стимулативни
подстицаји, који фактички могу допринети стварању услова за бољу дисцишшн)7и
већу одговорност на раду и y вези са радом.
Репреспвна новчана казна захтева другачнји привредни и радни мшве. У условима приватизације и појачане уткучше друштвене и дисцишшнске одговорности,
ова мера ће имати адекватнију примен)’. У опггрој радној конку'ренцпји и диференцнјацији добром раднпку следи награда, a лошем казна. Тек y новим условима
привређивања новчана казна може одиграти значајнију улог}7на плану специјалне
и генералне превенције. Тада ће немшовно о д з в о в ј и т и деценијама таложеним негативним раднш.1 појавама као пгго су: уравниловка, незамерање, претерана толеражџ 1ја и лажна солидарност са нерадннком.
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Др Боса Ненадић,
Генерални секретаријат Савезне владе

Основне карактеристике јавних предузећа које je
основала Савезна република Југославија
I Појам јавног предузећа
Одредвгш појам п статус јавног предузећа y савременом правном поретку СРЈ
није лако, ни једноставно. Наше позитивно законодавство и пракса y овој области
су врло хетерогени. Позитивно јутословенско законодавство y основни садржи две
различите концепције јавног предузећа: једну, садржи савезни Закон о предзећима
из 1996. године - који јавна лредузећа одређује на основу својинског крнтерија и
критерија јавног, односно оппггег иигереса; a друГу, републички закони о јавним
предузећима који y одређивању јавног предузећа полазе од делатности као основног и јединог крвггерија. Републички законп још увек нису усклађени са савезним
Законом о предЈ-зећжма, нити су јавна предузећа чпји су оснивачи републшсе
ускладиле своју организацију и пословање са Законом о предузећпма. Наравно да
овакво стање y позитивном законодавству и на њему заснована пракса нису y складу са Уставом СРЈ, и да ce то до сада морало отколонити - и y позитивном праву, a
и y привредном систему. Но, зашто je стање такво какво јесте и y овом важном
сегменту нашег привредног система, и запгго ce оно толерише, предмет je посебне
анализе. Ми на њега овом приликом само упозоравамо и указујемо да би ce и
Удружење правника y привреди требало посебно позабавити јавннм предузећима
y нашој земљи (концепцијом и њиховим укупним положајем). Ово тим пре, што
јавана предузећа имају изузетао значајну улогу y привредном систему Југославије,
не само због броја, већ пре свега због обима средстава која користе, односно са ко-

јима располажу, делатаости коју обављају (делатност од "општег", "посебног",
"јавног" интереса), затим обима учешћа y друштвеном производу, броја запослених, итд. Неспорно je да тзв. јавни сектор још увек доминира y нашем привредном
систему.
1. У савременом свету јавна предузећа су ce показала као један од основних
облика привредно-правних субјеката y остваривању све бројнијих циљева које савремена држава жели да оствари y економској, социјалној и другим сферама јавног живота. То су, пре свега, оне сфере y којима je потребно обезбедити континуирано обављање одређених делатности од општег, односно јавног интереса и y којима ce мора осигурати одређени квалитет y обављању тих делатностн. Поред тога, то су и оне сфере y којима треба водити рачуна о интересима корисннка појединих услута, односно производа или остваривању другпх пришџша значајних за
обављање одређених делатности (на пр. висок степен безбедности, тајности, и

др-)1}
Према Закону о предузећима јавно предузеће je један од три основна облика
предузећа y СРЈ - поред прнвредног друштва п друпггвеног предузећа123). Но, без
обзира на реални значај јавних предузећа y нашем привредном систему, савезнп
законодавац je посветио изузетно мали број одредаба јавнвм предузећнма, a посебно y поређењу са бројем одредаба посвећеним другим облицпма предузећаФ
Када су y питању јавна предузећа, Закон о предузећима ce задржао на нпвоу начела, односно принципа. Тако je y Закону дефинисано јавно предузеће, одређени његовп оснивачи п утврђени обавезнн органи управљања јавнпм предузећем, као п
одређене поједине специфичностп везане за поступак оснивања, фирму, органе
управљања јавним предузећем, партидшацпј}' запосленвх, повезивање јавннх пред}зећа, и др. Свестан ове мањкавости тј. поднор^раности овог облика предузећа,
сам законодавац je y Закону о предузећпма унео две упућујуће норме, н то: једну,
по којој ce заједннчке одредбе Закона о предузећима (тј. члач 1. до члана 102.)
примењују на све облике предузећа, a то значи и на јавна предузећа, п другу, по којој ce одредбе овог закона о друштвима кагштала сходно примењују и на јавна предузећа, под условом да за јавна предузећа нпје друкчије предвиђено. Ова унућујућа
норма значи да ce јавно предузеће y основи има третиратп као друшгво капитала
(акднонарско друштво, односно друпггво са ограниченом одговорношћу), па ce
основни принцшш органпзације, управљања и пословања друштва капитала
"сходно " (значи y мери y којој je то могуће због њихове особености) примењују и
на јавно предузеће. Наравно, ретка су законодавства која y целости тј. потпуно
1.

2.
3.

Бид. Мирко Васиљевић, Трговачко право, Савремена администрација, 1995. стр. 198 и др.
и С. Шогоров, Положај субјеката јавног сектора привреде y праву конкуренције,
Привреда и право, бр. 3-6,1995., стр. 401 и др.
Вид. члан 2. Закона о предузећима ("Службени лист СРЈ", бр.29/96).
Вид. одредбе чл. 401 и 402. Закона о предузећима које су искључиво посвећене јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса, као и члан 2. став 1, члан 8. став
4., члан 10. став. 3, члан 16. став 4, члан 17. став 2,. члан 26. став 4, члан 60 став 4., члан 83.
став 1, члан 92. став 1, члан 93. став 1 и члан 440. Закона.

уређују материју јавннх предузећа али нема спора да су нз Закона о предузећима
пзостале неке основне поставке бптне за тип предузећа која обављају делатност
од општег интсреса
2.
У савременпм правним системима срећемо различпта одређења јавних предузећа, односно различите тппове тих предузећа, али je свурце битан елеменат њиховог појма циљ који ce жели постићи оснивањем тих предузећаУ Основни циљ
оснпвања предузећа уоппгге, јесте обављање делатности ради стпцања добити,
алп када су y пнтању јавна предузећа она ce пре свега оснивају ради остваривања
општих цнљева.
Закон о предузећима пзричито одређује појам јавног предузећа, утврђујући да
je "јавно предузеће, предузеће које обавља делатност од општег интереса3^ a које
оснпва држава односно јединпца локалне самоуправе" ^ При томе, Закон не утврђује нина најопштијиначпн појам "делатностиодопштегинтереса",нитппакнаводж бпло коју делатност која има такав карактер. Закон само садржи једну упућујућу норму по којој ce оснивање и пословање јавних предузећа (као и других облика предузећа која могу обављати делашост од ошптег интереса) врпш y складу са
овим законом и законом којим ce уређују услови и начнн обављања делатности од
општег интереса. Које су то делатности од општег интереса Закон о предузећима
није одредио, већ je и то препустио посебним републичким и савезним законима.
Дакле, оно што није спорно према Закону о предузећима када je y пнтању одређивање јавног предузећима јесу његова два битна - констшугивна елемента без којих нема јавног предузећа, a то су: прво, да оснивач тог предузећа може бити једино
држава шш јединица локале самоуправе; и друго, да je делатност тжх предузећа делатност од општег интереса, чији ce услови и начин обављања (због карактера те
делатностж) уређују законом. Укратко речено, јавно предузеће - као посебан облик предузећа, према савезном законодавству, данас je y Југославији резервисано
само за државни капитал н за делатност од ошптег интереса, чије je обављање под
дужном пажњом државе, односно њених органа. Ово су и битаи елементи по којима ce концепција јавних предузећа коју je одредио савезнм законодавац разликује
од ретпења Закона о предузећима из 1988. шдине и ј о т увек важећих републичких
закона, по којима су јавна предузећа могла, односно могу основати сва правна и
физичка лица, y свим облицима својине, и то ради "производње и промета одређенжх производа и вршења услуга који су незаменљив услов живота и рада грађана
или рада друтих предузећа на одређеном подручју или ако je то неопходно за рад
органа друштвено политичких заједзаица", с тимш то je скупштина друштвено-политичке заједнице прописивала услове које мора да испуњава предузеће ради вршења наведених послова, као и начин остваривања посебног друпггеног интереса
y обављању делатности и послова y јавном гтредузећу456
4.
5.
6.

М. Васиљевић, Оп. цит., стр. 199.
Устав СРЈ употребљава појам "општи интереса” (члан 69. став 3. и члан 117. став 2.) али и
појам "јавеи интерес" (члав 57. став 2.).
Вид. члан 401. ст. 1. и 2. Закона о предузећима

Дакле, без обзира на наведене специфичности, јавна предузећа по савезном
законодавству су приватно правни субјекти, тј. предузећа са одређеним особеностима. Она су правна лица приватног права, која као н сва друга предузећа обављају делатност ради стицања добнти. Међутим, стицање добити није једини, односно главни циљ оснивања ових предузећа, већ je код ових предузећа профит y
"сенци " других интереса тј. остваривања (задовољења) оштих интереса друиггва y
одређеним областима друштвеног живота (као што je одбрана земље, безбедност,
здравље људи, функдионисање и рад државннх органа, и сл.). Отуда ce често и каже да држава јавно предузеће користи као погодну приватао правну форму за
остварпвање еминентно јавно-политичких цшвева.78)
Да ce ради о прпватно правним субјектима са одређенпм специфичностима
најбољ>е потврђују и савезни закони којима су основана поједина јавна предузећа, a
y којима je изричито утврђено да ce "на рад и пословање" ових јавних предузећа
"примењују одредбе закона којим ce уређује правни положај предузећа" - дакпе
Закон о предузећима, сем на она шггања која су посебним законима (lex specialis)
другачије уређена.9)

П Основне карактеристике јавних предузећа које je основала
савезна држава
Савезна држава je, од ступања на снагу Устава С Р Ј1992. године до сада, основала три јавна предузећа и то: (1) Јавно предузеће Новинска агенција "Танјуг"
(1995); (2) Јавно предузећа "Југоихшорт-СДПР" (1996) и (3) Јавно предузеће
Службени лист Савезне Републике Југославије (1997). Јавно предузеће Новинска
агенција "Танјуг" основано je пре доношења Закона о предузећима. Отуда осиивачки акт овог предузећа, садржи одређена решења која ce заснивају на решењима Предлога Закона о предузећима, a поједина од тих решења су y дефинитивном
тексту Закона о предузећима изостала, односно претрпела одређене измене.
У овом раду сагледаће ce она обележја јавних предузећа која je основала савезна држава, a која њихов правни положај н статус чине снедифпчним л по којима ce она разликују од других облика предузећа утврђених Законом о предузећима. П о нашем мишљењу, то су следећа пмтања: (1) оснивачки акт; (2) делатжхт
коју обављају јавна предузећа; (3) нмовина; (4) органи предузећа и њихов делокруг, односно функције; (5) контрола над овим предузећпма коју врши држава, односно њени органи и мере које ce могу предузети од стране државе; (6) могућност
трансформације ових предузећа y дрЈте облпке предузећа.
7.
8.
9.

Вид. члан 9. Закона о изменама и допунама Закона о предузећима, "Службени лист
С Ф Р Ј\б р . 46/90.
С. Шогоров, Оп..цит., стр. 402.
Вид. члан 4. Закона о Јавном предузећу новинска агенција "Танјуг", члан 4. Закона о Јавном предузећу Службени лист СРЈ и члан 6. Закона о Јавном предузећу “Југоимпорт-СДПР".

1) Оснивачки акт
Законом о цредузећима je изричнто утврђено да јавно предузеће y Савезној
Републпцп Југославпјп може основати само држава, односно јединица локалне самоуправе.101'*Има аутора којн решење Закона о предузећима по коме je оснивање
јавног предузећа ексклузпвно право државе, односно једпнице локалне самоуправе сматрају грепзком. ■
Прво пнтање које ce поставља y везн са оснивањем савезних јавних предузећа
јесте, који je то орган који y име савезне државе вршн функцпју оснивача - ко доноси осннвачкп акт, y којој форми, као и који je то надлежни орган преко кога савезна држава као оснивач, односно власник остварује своја права y тим предузећима, пре свега y домену управљања.
Закон о предузећима, као пгго je већ констатовано, садржи бројне правне
празнине када су y питању јавна предузећа. Закону којим ce оснива савезно јавно
предузеће остаје дакле да уреди бројна питања полазећи од оппггих принципа и
начела утврђених Законом о предузећима. Тако je, при уређивању позиције оснивача савезних јавних предузећа, савезнн законодавац пошао од општих принципа
на којима ce заснива концепција привредних друштава, па савезна држава y јавним
предузећлма које je основала има истоветну позицију као сваки оснивач y свом
"сопственом предузећу", тј. предузећу које je основао својим средствима. То je позиджја истоветна позицији сваког другог власника.
Савезна држава као оснивач своју позицију y оснивању и управљању јавним
предузећима остварује преко својпх органа - и то једном преко законодавних органа (Савезне скушптине), a други пут преко извршних органа власти (Савезне владе и њених органа). Тешко je утврдитн јасан критеријум на основу кога ce y јавним
предузећима савезна држава најпре јавља као оснивач y лицу савезног парламента, a затим, по правилу или искључиво, y лицу Савезне владе и њених органа. Но,
вероватно je законодавац y одређивању "надлежног државног органа" полазио од
места ових органа y систему власти, односно њиховог уставом утврђеног положаја
и фЈтждцја.
У досадашњој пракси Савезна скупштина ce јављала y функцији оснивача само приликом доношења закона којим ce оснива поједино јавно предузеће, чиме ce
исдрпљжвала њена позиција "надлежног органа савезне државе " као оснввача јавног предузећа.
Када je y питању форма оснивачког акта јавних предузећа уопште, Законом
о предузећима ни то није изричито опредељ>ено. У Закону само стоји да je оснивачки акт предузећа које оснива држава "акт надлежног органа Овако формулисана одредба изазивала je дилеме, који je то орган "надлежни орган" за доношење оснивачког акга и о којој врсти акта ce ради (закону, уредби или одлуци). Када
10.

Вид. члан 8. став 4. Закона о педузећима y коме je утврђено, да држава и јединица локалне
самоуправе могу, поред осталих облика предузећа, основати и јавно предузеће.
11. Вид. Р. Миловић, Јавна предузећа, Право и привреда, бр. 3-6/95, стр. 417.

су y пптању јавна предузећа која je до сада основала савезна држава, тај а к т |г доносила Савезна скупштина, односно законодавно тело, и то y форми закона.1*--1Доношењем ових закона као оснивачких аката делимично je отклоњена дилема да ли
оснивач јавш х предузећа на нивоу савезне државе треба да буде Савезна скупиггина или Савезна влада, с обзиром на права и обавезе Савезне владе y вршењу
имовинских права СРЈ утврђених Законом о имовини С Р Ј1213) Било je и миигвења
да акт којим савезна држава оснива јавно предузеће треба да донесе Савезна влада. Ово тим пре што je Савезна влада својим актима основала савезне јавне установе (а до доношења закона о оснивању наведених јавних предузећа она су пословала као установе које je основала федерација), затим поједине банке, a посебно
што Савезна влада оснива и савезна министарства и друге савезне органе и организаднје који обављају најзначајније функције власти y земљи.
Савезна скушптина определила ce за закон као оснжвачки акт јавног предузећа, по нашем мшпљењу, пре свега зато што je Закон о предузећима утврдио само
основна полазишта, односно начела за овај тип предузећа и што je y впше својих
одредаба упутио на примену других закона, односно на уређивање другим законима бројних питања битних за рад и пословање јавних предузећа.
Садржина савезних закона којима су до сада основана јавна предузећа определ^ена je y основи чланом 11. Закона о средузећима, y коме je на општи начпн утврђена садржина оснивачког акта предузећа (независно од његове форме и оснпвача), као и другим одредбама Закона о предузећима које садрже решења о додатним елементима за оснивање овог облика предузећа. Тако je y одредби члана 1. y
свим тим законима изричито утврђено да ce тим законом "оснива јавно предузеће Ови закони су тзв. индивидуалнн закони, којим ce оснива један привредни субјект и уређује њихов правни положај, односно статус. Затим, сви ови закони без
нзузетка, садрже одредбе о делатности јавног предузећа; о својству правног лица;
седтпту и фирми, односно скраћеном називу фпрме предузећа; имовпни предузећа; актпма предузећа; садржини статута предузећа; органмма предузећа, њиховом
делокругу и начин именовања н разрешења тих органа; улозп државе, односно њених органа y раду и пословању ових предузећа и друге одредбе значајне за почетак
рада н пословања ових предузећа.
Сва три закона којима су основана јавна предузећа од стране савезне државе
садрже одредбу по којој та предузећа имају својство правног лица. Имајући y виду
те одредбе поставља ce питање кад то својство јавно предузеће стиче: ступањем на
снагу закона којим je основано то предузеће шш, као и сва друга предузећа - даном
уписа предузећа y судски регнсар. Досадашња пракса y нас иде y прилог овог другог става, по коме и јавна предузећа уживају правнн субјективитет од момента њп12.

Вид. Закон о Јавном предузећу Новинска агенција "Танјуг" ("Службени лист СРЈ", бр. 11/
95), од 3. марта 1995.; Закон о Јавном предузећу “Југоимпорт-СДПР ( “Службени лист
СРЈ“, бр. 46/96), од 4. октобра 1996. , и Закон о Јавном предузећу Службени лист Савезне
Републике Југославије ("Службени лисг СРЈ'1, бр. 29/97) од 27. јуна 1997.
13. Вид. Закон о имовини СРЈ ("Службени лист СРЈ", бр. 41/93).

ховог уппса y судски регнстар.14'1Као правни субјект јавно предузеће носилац je
права и обавеза y правном промету, те савезна држава као његов оснивач не одговара за његове обавезе.
2) Делатност јавног предузећа
Треба рећн да Закон о предузећима, a ни други савезни закони, не садрже
одређење "делатносги од општег, односно јавног интереса", нити пак критеријуме, односно елементе на основу којих ce једна делатност сматра делатношћу од
општег, односно јавног пнтереса. Савезни законн којима су основана јавна предузећа само таксативно набрајају те делантостн, односно послове које обављају та
предузеће.1^ То су следеће делатности:
прво, делатност, односно пословп јавног информисања (производња, промет и
емитовање домаћим п иностраним средствима информисања и другпм корисницима пнформадпја о збивањима y земљи и свету; обезбеђивање информација и
дрЈтих информативних материјала за потребе савезннх органа о збивањима y земљи н свету; пружање услуга државним органима y области новинско-агенцијске
делатностн; и пружање професионалннх услуга новинарима акредитованим y земљи);16)
друго, послови y обласги објављпвања савезних прописа, односно новпнско
издавачка делатност (објављивање савезних закона, других прописа и општих аката; објављивање потврђених међународних уговора; објављивање података за које
je то прописано савезним законом или прописом Савезне владе; објављивање општих и друтпх аката органа и организација за које je то прописано савезннм законом шш прописом Савезне владе).17^
треће, делатност, односно послови y областн спољно-трговинског промета
наоружања и војне опреме (извоз и увоз наоружања и војне опреме, односно опреме за производњу наоружања и војне опреме, полупроизвода, склопова, делова,
сировина и репродукционог материјала који ce користе за производњу наоружања
и војне опреме; пословно-техничка сарадња, производна кооперадија, прибављање и уступање имовинских права по основу технологије y обласга производње, наоружања и војне опреме, пројектовање, изградња и опремање капацитета за производњу наоружања и војне опреме и других војнвх објеката y иностранству; за14.
15.

И y правној теорији ово je преовлађујући став. Вид. М. Васиљевић, оп.цит., стр. 202.
Када je y питању одређивање делатности које обавља јавно предузеће указујемо и на терминолошку неуједначеност y савезеом законодавству. Тако законодавац код јавног
предузећа "Танјуг" каже да ово предузеће обавља делатност, односно послове од “јавног
интереса”, a y друга два закона да ова предузећа обављају делатност, односно послове од
"општег интереса". Ова веуједначевост y законима последица je вероватно и чињенице да
и Устав СРЈ употребљава и једав и други појам, као и чињенице да je Закон о Јавном
предузећу "Танјуг" донет пре усвајања Закона о предузећима, који ce определио за појам 11
општи интерес".
16. Вид. члан 5. став 1. Закона о Јавном предузећу Новинска агенција “Танјуг".
17. Вид. члан 5. став 1. Закона о Јавном предузећу Службени лист СРЈ.

ступање страних фирми, посредовање, ремонт и друге услуге y спољнотрговинском промету наоружања и војне опреме).18)
Начин обављања наведених делатаости, мада не целовито, урађен je посебним
савезним и републичким законима, и то: савезнмм и републичким законима о јавном информисању и новинско-издавачкој делатности, савезним законом о објављивању савезних прописа, и савезним законом о производњи и промету наоружања и војне опреме. Отуда и сви савезни закони којима су основана јавана предузећа упућују и на примену тих закона.19)
Једно од основних питања које ce поставља y вези са делатношћу јавннх лредузећа јесте да ли ова предузећа могу мењати делатност, односно послове које je
законодавац утврдио као делатносг односно посао од општег интреса које обавља
то јавно предузеће. Према Закону о Јавном предузећу "Танјуг" ово предузеће може мењати делатност, односно послове од јавног ивтереса уз сагласност Савезне
владе (члан 5. став 2). Законом о Јавном предузећу Службени лист СРЈ дато je овлашћење управном одбору овог предузећа да одлучује о лромени делатности (не
говори ce да ли ce ради о делатности од општег интререса које обавља Службеки
лист или о делатностима утврђеним статутом тог предузећа, које то предузеће
обавља), као и да на ту одлуку сагласност даје Савезне влада (члан 10. став 1, тач.
12. и став 2.). Закон о Јавном лредузећу 'Тугоимпорт-СДПР " не садржп одредбе
којима ce уређује шггање промене делатаостн, па закључујемо да промене делатности од општег интереса утврђене овим законом као делатност тог јавног предузећа нема без промене закона. По нашем мишљењу, наведене одредбе закона које
омогућавају промену делатности од јавног, односно општег интереса одлуком јавног предузећа која их обављају, па и уз сагласност Савезне владе, трпе критику.
Наиме, ове делатности су утврђене законом, па ce оне као такве могу једино мењати изменом закона - од стране доносиоца тог закона тј. Савезне скушптине. Ta
промена закона y суштини би значила одлуку надлежног органа да промени карактер једне делатности, односно посла који je до тада био од општег интереса. Ту
дромену je могуће изврпшти и законима којима je угврђено да je одређена делатност од посебног интереса и којима ce уређују услови и начин обављања те делатности.20) Такође, с обзиром да je обаљање делашости од ошптег интереса, битан-конститутивни елеменат јавног предузећа, теорпјски гледно, могло би ce десити да то предузеће одлуком о промени делашостн, промени н свој облик.
18.
19.

Вид. члан 4. став 1. Закона о Јавном предузећу "Југоимпорт-СДПР".
Вид. члан 16. Закона о Јавном пердузећу Службени лист СРЈ y коме je утврђено да ce на
новинско-издавачку делатност овог предузећа примењују одредбе савезног закона којим
ce уређује објављивање савезних прописа и одредбе закона (а то значи и републичких)
којим ce уређује новинско-издавачка делатност. У члану 18. Закона о Јавном предузећу
Танјуг, утврђено je да ce на новинско-агенцијско пословање Танјуг-а примењују одредбе
закона којима ce уређује јавно информисање (то значи савезни и републички прописи) и
члан 6. Закона о Јавном предузећу "Југоимпорт-СДПР" y коме je утврђено да ce на рад и
пословање овог предузећа примењују и одредбе савезног закона којим ce уређује производња и промет наоружања и војне опреме.

И на крају, y сагледавању делатности које обављају савезна јавна предузећа
треба указати да je законодавац тим предузећпма омогућио обављање и "других
делашности ", али само под одређеним условима, и то: прво, да су те делатности
одређене статутом тнх предузећа; и друго, да њихово обављање не доводи y питање потпуно и благовремено извршавање делатности, односно послова од општег
ннтереса. Закон о Јавном предузећу "Танјуг" изричито не утврђује да други послови које обавља Танјуг, поред послова од јавног ннтереса утврђених законом, буду
одређени статутом, али утврђује да ти пословн морају бити y складу са делатаошћу Танјуг-а што je, по нашем мшпљењу, битније.
Но, независно од наведених ограничења y погледу могућности обављања "и
дрЈТИХ делатностж", односно "послова" поред делатности због којих je јавно предузеће основала савезна држава, треба рећи да je y пракси ова могућност пшроко
корпшћена. Тако су ова предузећа y своје статуте уноснла бројне делатности којима ће ce бавнти, a да при том, те делатности нису ни блиске, ни сродне оној делатности због којих je јавно предузеће основано - напротив.2021)
У вези са делатностима наведених јавних предузећа које су овим законима утврђене као делатности од оппггег, односно јавног интереса поставља ce питање
зашто ce Савезна скупштина определпла да управо за обављање ових делатности
оснује јавна предузећа, a не да их обавља преко неких других облика организовања (на. пр. преко савезнпх јавних установа или савезннх организација, и сл.).
Ово тим пре, што су сва три садашња савезна јавна предузећа претходно била организована као савезне установе и обављале су y основи исте делатности које
обављају и сада; или зашто нмје обављање одређених послова препуиггено другим
облицима предузећа, односно њихово вршење поверено y облику јавних овлашћења другам субјектима. Нема сумње да поједини послови y области јавног информисања, као и објављивање савезних прописа могу бити профитабилни, и да су
као такви пријемчиви за приватни кашггал, али неки послови из тих области нису;
али су посебно профитабилни поједини послови y областм првмета наоружања и
војне опреме. То најбоље потврђује и досадашње пословање ових јавних предузећа, која сем Танјуг-а нису користила буџетска средства y свом пословању, већ су и
свој развој фннансирала из сопствене добити. Наиме, y досадашњој пракси нема
јасног критеријума за то кад савезна држава образује јавна предузећа, тим пре што
су y истој области (нпр. јавног информисања, издавачке делатности и сл.) основане савезне јавне установе. Често je критеријум када савезна држава оснива јавно
предузеће, a када јавну установу, техпко одредив, односно веома неодређен (нпр.
20.
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То би на пр. био случај ако би Скупштина променила Закон о објављивању савезних
закона, других савезних прописа и општих аката и утврдила да ce y службеном гласилу
СРЈ више не објављују акти појединих организација за које je то одређено прописом
Савезне владе, већ да ce ти акти објављују y гласилима тих организација.
Најчешће су ова јавна предузећа као тзв. друге делатности уносиле трговину или
пружаље одређених услуга, којима ce иначе баве као о сновбом делатвошћу други облици
предузећа, односно привредна друштва.

Танјуг je јавно предузеће, a Радио Југославија јавна установа). Пракса посебно показује да нема јасног критеријума запгго су ce поједине установе које je основала
ранпја савезна држава трансофрмисале y јавна предузећа, a неке y савезне јавне
установе, или пак y савезне организације. Чини нам ce да je законодавац пошао од
тога да je одређене делатности y обласш јавног информисања и објављивања савезних пропжса, због њиховог значаја за грађане, односно за рад државнпх органа
и предузећа неопходно "прогласнти" тј. утврдити као делатности од општег интереса подвргавајућл их тиме и одређеном јавно-правном режиму. Тако je y вршењу
овнх делатности неопходно обезбедити остваривање општег интереса, a који ce,
пре свега, огледа y потреби контануираног и благовременог обављања ових делатности, затим y прилагођености њихових усл)та потребама корисника, као и y
потребн пошговања одређеног стандарда y њпховом вршењу, односно обављању.-~ј Када je y шггању промет наорЈжања п војне опреме наведенпм разлозпма
треба свакако додати и карактер ове делатности, тј. њен значај за одбрану н безбедност земље, чије обављање поред осталог захтева и внсок ниво професионалне
тајности и одговорностн.

3) Имовина јавног предузећа
Закони којима су основана савезна јавна предузећа утврђују само да ова предузећа "послују средствима y државној својини". Значи, оснивач тј. савезна држава, je задржала право својине над средствима са којима послује јавно предузеће.
Како и на који начин то та предузећа чине овн закони (а ни другп савезнп закони)
не утврђују, нп на најопштији начжн. Посредно ce може закључити анализом одредаба закона о оснивању савезних јавних предузећа да je Савезна влада та која y име
оснивача тј. државе даје сагласност на поједине одлуке, односно акте тих предузећа a којима ce одлучује о коришћењу средстава са којима послује јавно предузеће.
Непостојање правннх норми које бп уређивале права п дужностн јавннх предузећа
y погледу коришћења, управљања п располагања средствима која су y државној
својини крупна je правна празнина y нашем законодавству. Ова правна празнина,
постаје још озбиљнија ако ce има y виду непостојање савезног закона о својпнн,
као и мањкавост Закона о имовини СРЈ - који не садржп нн једну једину одредбу о
томе како јавна предузећа која оснива савезна држава послују средствима, односно
имовином СРЈ, тј. каква су овлашћења и обавезе овпх предузећа y погледу корпшћења и располагања тнм средствпма. Све ово указује на неодложну потребу да ce
бар, до доношења грађанског законпка Југославнје, y Закону о пмовпнп СРЈ на јединствен начин уреди ово питање нлп бар упути на сходну примену одредаба тог
закона н на имовину CP Ј којом послују јавна предузећа која je основала савезна држава.
Закони о оснивању савезних јавних предузећа само упућују да "статутп тпх
предузећа садрже одредбе о начину располагања имовнном предузећа", односно о

"начшу располагања и коришћења имовше". Када ce анализирају одредбе статута наведених јавних предузећа може ce рећи да су ce и статути, по овом питању, задржали на нпвоу начела и упућујућих норми. Тако стагути умесго да уреде "начин
располагања и коришћења имовпне" утврђују само: (1) шта чини имовину, односно средства предузећа (право својпне на непокретшш и покретним стварима,
новчана средства, хартије од вредности и друга имовннска права y земљи и иностранству која предузеће корпсти, њима управља п располаже); (2) да су та средства y државној својини2^ (3) да о прибављању, корпшћењу и располагању имовином одлучују органп предузећа одређени статугом232425) y складу са савезним законом, статугом и годншњнм програмом иввестиционих улагања.2^ Оваква решења
не треба посебно коментарисатп, јер су она y сваком случају последица законске
неуређености ових шггања.

4) Управљање јавним предузећем
За разлику од друтих облика предузећа где постоје доста пшрока овлашћења
оснивача y погледу органнзовања управљања предузећем, y јавним предузећима
Законом о предузећима утврђено je обавезно постојање управног одбора, директора п надзорног одбора, a предвиђена je и могућност образовања пзвршног одбора директора y овнм предузећима, под условом да статутом јавног предузећа та
могућност буде утврђена. Осим тога, Законом je утврђено да "управни и надзорни
одбор, осим представника запосленвх, бира оснивач, односно власник", као и да
"директора јавног предузећа бира управни одбор, ако оснивачким акгом није
друкчпје одређено".
Поред нзнетог, због специфичног карактера јавних предузећа, односно значаја делатаости коју' она обављају, Закон о предузећима садржи још неколико посебних правила y вези организације и састава органа јавних предузећа. То je случај
са: (1) решењем по коме директор не може истовремено бити ни председник ни
члан управног одбора (ово ограничење y друтим предузећима не важи за чланство
y управном одбору); (2) обавезом лојалног понашања чланова органа јавног предузећа према предузећу и забраном конкуренције предузећу на нелојалан начин,
као и забраном вршења одређених послова y којима je могућ конфликт личних
интереса и интереса јавног предузећа којим управљају (тзв. клаузула конкурецније
и клаузула конфликтности интереса); (3) обавезном партиципадијом запослених y
управном и надзорном одбору, чији представници ч ш е трећину од укуш ог броја
тих органа (4) постојањем савета запослених (чији ce делокруг односи на питања
економског и социјалног статуса, односно радно правне заштите запослених y предузећу), п др.26)
23.

Иначе до доношења Устава СРЈ 1992. годиве, односно савезних закона којима су основана
савезна јавна предузећа, то je била друштвена својиеа коју су користиле установе које je
основала федерација.
24. Вид. члан 31. Статута ЈП Југоимпорт-СДПР, од јануара 1977.
25. Вид. члан 19. Статута Јавног предузећа Службени лист СРЈ, од децембра 1997.

Полазећи од наведених одредаба Закона о предузећима по коме су управш
одбор, директор и надзорни одбор обавезни органи јавног предузећа y савезним
законима о оснивању јавних предузећа ближе су уређени: начин избора органа
предузећа, њихов састав и трајње мандата, делокруг и одговорност. Између органа
јавног предузећа није утврђен хијерархијски однос, већ однос одговорноста за вршење поверених послова и задатака утврђених законом и статутом, без могућности делегације надлежности.
Управни одбор - Законима о оснжвању савезних јавних предузећа утврђено je
да управни одбор ових предузећа именује Савезна влада (Закон о предузећима говори о бирању, a не имовању чланова), осим чланова који ce бирају из реда запослених. Дакле, као осннвач, односно власник приликом избора органа управљања
y јавним предузећима јавља ce Савезна влада. Законодавац je утврдио и број чланова управних одбора - тако да управни одбори Танјуг-а и Југоимпорта-СД1IP
имају председника и осам чланова, a Службеног листа СРЈ председника и пет чланова. Од овог броја чланова управног одбора једну трећжну чине чланови из реда
запослених.
Мандат чланова управног одбора савезнмх јавних предузећа траје пет година,
уз могућност поновног именовања.
З а сагледавање карактера, места и улоге управног одбора савезних јавних
предузећа битно je пптање из којих структура Савезна влада именује чланове тих
одбора. Досадашња пракса показује да ce руководећи кадар y јавним предузећима
(а то значи не само управни одбор, већ и днректор п чланови надзорног одбора,
као п други радници са посебним овлашћењима) нменовао из реда чланова Савезне владе (п поред уставне забране да члан Савезне владе не може обављатп нп једну другу јавну функцију нитп професионалну делатност) и функционера из савезних и републичких министарстава и других органа управе. Тако су ce, по правплу,
председници управнжх одбора регрутовали из реда потпредседнпка Савезне владе
(у једном случају je то био и председник Савезне владе y Јавном предузећу Југоимпорт-СДПР). Ова персонална везаност управе савезних јавних предузећа са органом који их именује спгурно не води њиховој одговорности, a тиме нп компетентности која je својствена тржшпном амбијенту. Регрутовање руководећег кадра y
савезним јавним предузећпма из "спецпфичног друштвеног млљеа, којп je не само
врло близак већ често и део политичког естаблшлмента", je једна од основнпх
тевденција која ce запажа п y упоредној пракси јавних предузећа.2627'1Овакав начин
регрутовања кадра непосредно утиче и на положај управљачке структуре y самом
предузећу и на њихову одговорност.
У правни одбор y савезним јавннм предузећпма je орган који обавља најзначајније фушшије y предузећу. Према законима о оснивању ових предузећа y делокруг
управног одбора спадају следећа питања: прво, доношење статута; друго, )чврђп26.
27.

М. Васиљевлћ, Коментар Закона о предузећима, стр. 348 и 349
Више о овим тенденцијама видети С. Табароши, Наш и упоредни концепт и пракса јавних
предузећа, Привреда и право, бр. 3-6/95, стр. 396.

вање пословне полптике, доношење планова развоја и програма рада; треће, усвајање извсштаја о пословању п годишњих п периодичних обрачуна; четврто, одлучивање о расподели добити п покрићу губитака: пето, доношење годишњег финансијског плана. шесто, одлучивање о статусним променама, промени облшса
организовања; седмо, доношење инвестидоннх одлука, односно програма инвестицгоних улагања; осмо, доношење акта о организацијп (осим управног одбора
Службеног листа СРЈ) и друтих општих актата предузсћа утврђених статутом; девето, доношење пословнпка о свом раду. Поред ових послова, y делокруг управног одбора y поједнним савезнпм јавнпм предузећима стављени су и други пословп, односно питања која су везана за специфичност делатности коју обавља свако
од предузећа.28) Такође, поред таксатпвно утврђених послова које обавља управнп одбор савезног јавног предузећа законодавац je унео и општу клаузулу по којој
овај орган обавља и друге послове утврђене законом, односно статутом. Статути
савезних јавннх предузећа по правилу блпже разрађују овлашћења управног одбора утврђена законом.
Када je y штгању начин одлучнвања управног одбора y савезнмм јавним предузећима, треба рећи да управни одбор бројне одлуке не доноси самостално. За најзначајније одлуке, да би биле пуноважне, тј. да би ce могле примењивати, неопходна je сагласност Савезне владе. Т ако, y јавним предузећима имамо својеврсно саодл}?чивање, мада често није јасно када ce y овом поступку држава јавља y улози власника, тј. оснивача a кад y функдији обезбеђења јавног интереса. Овакав начин одлу^чивања сигурно }тгиче п на положај управног одбора који je очегго другачији него код приватаих предузећа, па и оних која обављају послове од општег (јавног)
интереса. Отуда чланови управног одбора (када ce овом дода и њихова персонална
повезаност са извршном влашћу) имају "другачжји тип независтности него менаџери y привашој корпорацији, јер су мање од ових изложен економском прптиску
(тј. нужди да пронзведу профнт y својим фирмама), али су с друге стране мање незавнсни y погпеду пословних о длука... "29^
Директора, као орган пословођења y савезном јавном предузећу, не бира
управни одбор, и ако je то као правило утврђено Законом о предузећима, и за јавна предузећа (члан 402. став 3.). Наиме, Савезна скупштина je приликом доноше28.

Тако на пример управни одбор ЈП “Југоимпорт-СДПР" обавља и следеће послове: даје
смернице директору за остваривање пословне политике; доноси одлуке о оснивању представништава y иностранству и еових предузећа; одлучује о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима (члан 10 Закона). Управни одбор Јавног предузећа
“Танјуг" тако: одлучује о повећању и смањењу основног капитала; одлучује о осниваљу
нових предузећа; усваја уређивачку политику, усваја кондепцију програма које “Танјуг"
обавља, односно емитује; именује и разрешава главног и одговорног уредника програма
које “Танјуг" објављује, односно емитује (члан 10. Закона). У делокруг управног одбора
Службеног листа СРЈ спадају и следећи послови: одлучује о повећању и смањењу основног
капитала; одлучује о осеивању нових предузећа; одлучује о промени делатности; утврђује
уређивачку политику; и утврђује политику цена за сва издања Службеног листа СРЈ (члан
10. Закона).

ња савезних закона којима су основана савезна јавна предузећа искористила могућност коју даје Закон о предузећима па je тим оснивачким актима утврдила да
Савезна влада именује директора предузећа. Како то Влада читги нпје уређено ни
законом ни статутом ових јавнжх педузећа, као ни пословником о раду Владе. Изузетак донекле представља Закон о "Танјуг-у", y коме je утврђено да Савезна влада
именује директора овог предузећа на основу "јавног конкурса" (члан 11. став 1).
Мандат директора ограничен je на пет година, уз могућност поновног избора.
Функција директора y савезним јавним предузећима неепојива je са било којом
управљачком функцијом y јавном предузећу. Савезни законодавад je код ових
предузећа отишао дал>е од Закона о предузећима и утврдио да директор не може
бити не само председник него ни члан управног и надзорног одбора. Ово решење
има за циљ да спречи гомилање функција и јасније издиференцира одговорност за
вршење послова из делокруга сваког од органа.
Послови који спадају y делокруг директора таксативно су утврђени законом.
Тако директор: прво, органмзује и води пословање јавног предузећа; друго, заступа јавно предузеће, треће, стара ce о законитости и одговара за законитост рада
јавног предузећа; четврто, предлаже план развоја и програм рада; пето, извршава одлуке управног одбора и предузпма мере за њихово спровођење; шесто, обавља друге послове утврђене статутом и закономЗ0^ Статуги савезних јавних предузећа y основи ближе разрађују права директора утрђена законом о оснпвању јавног предузећа, затим одредбе закона о предузећу које ce односе на права и дружностп дпректора, a посебно ce разрађују овлашћења директора која пропзилазе из
закона о радним односпма.
Закон о предузећима отворпо je и могућност образовања извршног одбора дирекгора y јавним предузећдма под условом да предузећа то утврде својим статутом. До сада ова тела нпсу образована y савезннм јавнпм
предузећпма, нити су предвиђана y њиховпм статутима.
И на крају, надзорни одбор je један од обавезнвх органа y сваком јавном предузећу. Чланове надзорног одбора именује и разрешава Савезна влада. У свпм за-2930
29.

Вид. С. Табароши, Оп. цит.стр. 396. Р. Миловић. о томе каже: "Функцију одлучивања y
јавном сектору обавља аДдЧинистрација уместо менаџмента.. С тога ce y јавном сектору
одлуке доносе споро, уствари y јавном сектору одлуке ce своде на спровођење равније пројектоване политике од стране администрације. Зато изостаје и индивидуална иницијатива.... много je важније избјећи могућност евентуалне грешке, него ce истицати личним
ангажовањем”. (Р. Миловић, исто).
30.
Поред наведених послова директори савезних јавних предузећа обављају још неке
послове који су изричито утврђени законом о оснивању, y складу са делатношћу
предузећа. Тако директор Службеног листа СРЈ предлаже уређивачку политику, доноси
акт о систематизацији радних места и врши распоред запослених. Осим тога, директор je
главни и одговорни уредник свих издања Службеног листа СРЈ (члан 11. Закона). Директор "Танјуг-а“ такође предлаже уређивачку политику и концепцију програма које "Танјуг" објављује односно емитује и предлаже именовање и разрешење главног и одговорног
уредника програма, "Танјуг" објављује односно емитује (члан 11. став 2. Закона). Директор “Југоимпорт-а СПР” поред наведених послова "именује и разрешава раднике са
посебним овлашћењима и одговорвостима (члан 11. Закона ).

конпма о осннвању савезних јавних прсдузећа утврђено je идентпчно решење - по
коме, надзорнп одбор нма председнпка и два члана, с тим да ce један члан бира из
реда запосленпх. Мандат чланова надзорног одбора такође траје пет годпна уз могућност поновног именовања, односно избора.
Делокруг надзорног одбора je таксативно угврђсн законима о оснивању јавног предузећа, полазећи y основп од функција надзорног одбора утврђених Законом о предузећу. Међутим, постоје и одређене разлике између делокруга надзорнпх одбора y савезним јавнпм педузећпма. Тако, надзорни одбор Службеног листа
СРЈ п "Југонмпрта -СДПР": прво, врпш надзор над законитошћу рада управног
одбора п директора; дручо, прегледа пернодпчне п годишње обрачуне и утврђује
да лп су сачпњенп y складу са прописима; трећв, утврђује да ли ce пословне књиге
н друта документа јавног предузећа воде уредно п y складу са прописима; четврто, пзвештава о годшпњим рачуноводственим псказпма и извештајима о пословању који ce подносе управном одбору; ието, даје мишљење о предлозима за расподелу добити; шесто, доносп пословник о свом раду; седмо, обавља и друте послове
утврђене законом и статутом.3132-* Делокруг надзорног одбора јавног предузећа
"Танјут" je нешто другачије одређен, тако да овај одбор: прво, врши надзор над
пословањем и радом "Танјуга" (над укупним пословањем, a не само над законитошћу); друго, прегледа извенггаје о пословању, билансима, пословној политици
која ce подноси управном одбору; Шреће, прегледа предпоге за расподелу добитн;
четврто, контролжпе остварпвање јавног интереса (а што није изричжго утврђено y делокругу претходна два надзорна одбора) пето, обавља и друге послове утврђене статутом.33)
Надзорни одбор има законску обавезу да своје извепггаје подноси не само
управном одбору јавног предузећа, већ и Савезној влади.

5) Контрола и вршење надзора над радом јавног предузећа
Будући да ce јавно предузеће оснива ради обављања делатцости од општег
(јавног) интереса држава je та која обезбеђује заиггиту овог интереса. Отуда ce
обављање ових делатности мора подврћи одређеном јавно правном режиму. Држава треба, пре свега, да обезбеди уредно, континуирано и радионално обављање
делатности због којих je основано јавно предузеће. Тај општи ивтерес y предузећима држава y савременој упоредној пракси обезбеђује на различвгге начине тј. пу31.

Тако нпр. разрађена je обавеза директора да: предлаже све акте које усваја извршни
одбор (пословну политику, планове и програме рада и развоја, опште акте); да подноси
извештаје управном одбору о пословању; да одлучује о пријему и престанку радног односа
запослених и другим питањима из радног односа, да закључује колективне уговоре и појединачне уговоре о раду, да остварује односе са саветом запослених и организацијом
синдиката и др. Вид. члан 19. статута Јавног предузећа Службени лист СРЈ и члан 14.
Статута Јавногпредузећа "Југоимпорт-СДПР”.
32. Види чл. 13. Закона о Јавном предузећу Службени лист СРЈ и члан 13. Закона о Јавном
предузећу "Југоимпорт-СДПР".
33. Види члан 13. Заков о Јавном предузећу новинска агенција "Танјуг".

тем различитих механизама. Како то код нас држава радж када су y питању јавна
предузећа, односно како држава вриш контролу и надзор над овим предузећима да
би осигурала обављање делатаости од општег интереса, Закон о предузећима не
утврђује - упркос чињеници да су y упоредној пракси присутни бројни инструменти
контроле јавних предузећа.34)
С обзиром да ce ради о једној од најважнијих специфичности јавних предузећа
y односу на друга привредна друшгва, нема спора да je y Закону о предузећима направљен крупан дефект и огромна празнина. Овакав однос савезног законодавца
водн различитим решењима, a тиме и различитим овлашћењима државе y обезбеђивању општег ивтерса и тамо где за такве разлике нема никаквог оправдања.
Може лж савезна држава ово питање оставити неуређено и препустити га другим
законима (републичким и савезним) да га уређују од случаја до случаја, односно од
предузећа до предузећа? Сигурно je да Устав СРЈ то не омогућава, односно не
претпоставља, јер je уређивање правног положаја свих предузећа ставио y искључиву надлежност савезне државе. Анализа одредаба савезних закона о оснивању
јавних предузећа показује да ови законп садрже поједине мере, односно овлашћења савезне државе према јавним предузећдма, односно овлашћења којима држава
располаже, не као власник тих предузећа, већ као носилац јавно правних овлашћења којима треба да обезбеди остваривање оппггих интереса y областима за које
je основала савезна јавна предузећа. Ta овлашћења, односно мере могу ce сврстати
y неколико група. То су:
прво, тзв. облици претходне контроле која ce огледа y томе да држава даје сагласност на најзначајније акте ових предузећа, као што су: статут, план развоја и
програм рада, повећање и смањење основног кашггала, прибављање п отуђење
непокретностп, годишњи фвнансијски план, инвестиционе одлуке (до пзноса утврђеног статутом), статусне промене, промене делатности, оснпвање нових предузећа и промену облика организовањаЗ^ Анализа послова стављенпх y делокруг
управних одбора показује да сем незнатних изузетака имамо практично својеврсно саодлучивање управног одбора п Савезне владе. Међутим, нп y законима којима су основана јавна предузећа, a нп y њиховпм статутима, као ни y пословнпку Савезне владе није ближе уређено како ce остварује ова функцпја Савезне владе п
шта бива ако Савезна влада ускрати сагласност на наведене акте п одлуке, тј. како
ce тај сукоб разрешава06)
друго, јавна предузећа имају обавезу подношења Савезној владп годптттњег извештаја о раду и пословању (уз којп ce прилаже пзвештај надзорног одбора н годишњи обрачун) који Влада разматра п о којем заузима своје ставове y облику
закључака. У закључцима Влада, по правилу, даје одређене оцене рада јавних пре34.
35.

М. Васиљевић, оацит. стр. 203
Вид. члан 15. став 1. Закона о ЈП Југоимпорт-СДПР", члан 17. Закона о ЈП Новинск агенција "Танјуг" и члан 10. став 2. Закона о Јавном предузећу Службени лист СРЈ
36. У досадашњој пракси Савезна влада je после разматрања наведених аката y њеним радним телима и на седници Савезне владе, своју сагласност давала y форми одлуке

дузећа y претаодном перноду алн и утврђује одређене смерннце за њихово будуће
пословање.
треће, обавеза подношења посебних извештаја о појединим питањима y вези
са радом н пословањем савезног јавног предузећа, по потреби и на захтев Савезне
владе;
четврто, обавеза надзорног одбора да најмање једном годишње обавепггава
Савезну владу о резултатима извршеног надзора;
пето, контрола остваривања јавног интереса преко надзорног одбора (овај
облик контроле предвиђа само закон о "Танјугу");
шесшо, управни надзор над радом јавних предузећа од стране савезних органа
управе (савезних мшшстарстава и савезних секретаријата). Овај облик контроле
предвиђен je законима којима je уређено обављање делатности y области јавног
информисања, односно објављивања савезнпх закона и других пропнса, односно
промета наоружања и војне опреме. Овај надзор врши савезни орган y чији делокруг пначе спадају наведене области. Тако на пр. Савезни секретаријат за информисање врпш надзор над радом "Танјуга", Савезни секретаријат за законодавство
над Службеним листом СРЈ и Савезно министарство одбране над "Југоимпортом-СДПР". Међутим, ни законп којвма су основана савезна јавна предузећа, ни
закони који уређују обављање одређених делатности од ошптег (јавног) интереса
не урсђују ближе начин вршења надзора од стране савезних органа, нити мере које надлежни органи могу предузети y вршењу тог надзора. Ако ce том дода и непостојање закона о савезној управи, односно вршењу надзора од стране савезних органа, тада овај проблем добија још више на својој тежини.
Основно шггање које ce поставља y сагледавању односа државе према јавном
предузећу, када ce држава јавља y функцији обезбеђење јавног интереса, јесте: које тзв. посебне мере она може предузети према јавном предузећу y случају да дође
до поремећаја y обављању делатности од општег (јавног) интереса, односно y случају да јавно предузеће не извршава законом утврђене обавезе. Закон о предузећжма и о овом питању ћути, односно упућује на друге законе. Анализа решења y
законима о савезнжм јавним предузећима показује да y законима није потпуно, a ни
прецизно издиференцирано кад ce држава према савезним јавним предузећима
јавља y функцији оснивача, односно власника, a кад y функцији гаранта обезбеђења јавног интереса. Другим речима, нема јасне разлике између државе као власника и државе као јавно правног субјекга - носиоца јавно правних овлашћења - која
контролише и врпш надзор y испуњавању јавног интереса.
Једино Закон о савезном јавном предузећу "Југоимпорт-СДПР" утврђујс мере
за случај да дође до поремећаја y пословању, односно вршењу делатаости од општег интреса. Тако, према члану 17. овог закона, одређене мере може предузети:
прво, "надлежни савезни орган", a то je Савезно министарство одбране, и друго,
Савезна влада. Тако, Савезно министарсгво одбране (као надлежни орган), може
y случају евентуалних поремећаја y обављању делатноеш од општег интереса упозориги јавно предузеће "Југоимпорт-СДПР" и утврдити рок за отклањање тих по-

ремећаја. У овој мери ce уједно и исцрпљују сва овлашћења надлежног органа,
уколико ce искључж његово ошпте право да о томе обавести Савезну владу. Уколико поменуто јавно передузеће не отклони ове поремећаје y пословању, односно
обављању делатности од ошлтег интереса y одређеном року Савезна влада располаже са вшле мера и то: прво, може наложити обављање, односно извршавање послова од општег интереса; друго, може обуставвти од извршења акт предузећа који je супротан закону и којн доводи y питање обављање делатности, односно послова од општег интереса; Шреће, може наложнти радно ангажовање запослених
ради уредног и непрекидног обављања делатностн, односно послова од оппгге интереса; четврто, може разрешитп дирекгора, односно председника и чланове
управног и надзорног одбора; и пето, може предузети и друге мере утврђене законом.
Најважнији атрибут јавних предузећа јесте управо посебан режим обављања
делатаости од општег интереса и улога државе y обезбеђењу тог интереса, a то
дакле није уређено, осим за једно савезно јавно предузеће.
Све изнето показује да ce ова, кључна пвтања, односа савезнпх предузећа и државе морају уредити савезним законом. То ce, по нашем мишљењу, мора учинити
или доношењем посебног савезног закона о остваривању јавног интереса y јавним
предузећима (што би било најцелисходније, a п y складу са Уставом СРЈ), или бар
y јавним предузећима која оснива савезна држава. Парцијално уређивање овог питања могло би ce изврпшти и допуном закона којима су основана савезна јавна
предузећа - уношењем одредаба о тзв. посебним мерама које надлежни органи могу предузети y вршењу контроле, односно надзора над јавним предузећпма y циљу
обезбеђења остварнвања ошгпгег интереса, односно обезбеђивања посебног режима y обављању ових делатности. Међутим, парцијално уређивање ових мера
без основних решења утврђених Законом о предузећпма, сигурно отвара могућност различитог уређнвања овог осетљивог питања, a тиме и различитог поступања y пракси. Потреба уређивања ових шггања постоје још неспорнија ако ce има y
виду чињеница да су обе републике чланице шггање остварпвања јавног пнтереса
y предузећпма уредпле својпм посебнпм законпмаУ-' Другпм речпма, да би држава могла да ефикасно остварује своју улогу y обезбеђивању обављања делатности
од јавног интереса то тражи адекватан механизам којп би гарантовао уредно, контжнуирано и радионално обављање делатностж, које су законом утврђене као делатности од оппггег интереса. Ако тога нема, значи да нема битне претпоставке за
остваривање циљева због којих je основано јавно предузеће, a тп цпљеви су поставлвени y опттттем интересу једног друштва.

37.

Вид. Закон о остваривању јавног интереса y јавним предузећима и установама ( “Службени лист Црне Горе", бр. 13/91) и Закон о јавним службама ("Службени гласник СР
Србије", бр. 42/91).

6) П ромена облика организовања
Поједпна од савезних јавнпх предузећа су неспорно атрактивна за пршватни
пнтерес, односно приватна улагања. Отуда закони којпма су основана савезна јавна предузећа садрже одредбе (у основн идентичне) које отварају могућност трансформације ових предузећа y акционарска друштва. Законима je изричито утврђено да ce ова предузећа могу органпзоватп као акционарско друштво y складу са савезнпм законом којим ce уређује правнп положај предузећа, с тим да удео државног кашггала не може бптп мањи од 51%. Ово ограничење, по коме би држава била већпнскн власнпк, свакако je последица карактера делатности коју обављају
ова предузећа.
Доношење одлуке о организовању савезних јавних предузећа y акционарско
друиггво дато je y надлежност управног одбора тих предузећа, с тим што je управни одбор дужан да прпбавп (претходно) сагласност Савезне владеЗ8^
Поновимо још једном, да су постојећа три савезна јавна предузећа y суштини
само трансформисане установе које je раније основала федерадија, a који су након
ступања на снагу савезних закона наставиле са радом као јавна предузећа која су
преузела сву имовину и сва права и обавезе ранијих установа. Без обзира на промену статуса y сутнтини она нису бнтније променвла своју физиономију и начин
обављања делатностп. Зашто ce законодавац определио да баш ове три од ранијих
16 установа трансформише y јавна предузећа ствар je посебне анализе. Ако je код
једних могао битн разлог њихово профитабилно пословање, код других то сигурно није или то пак нпје y првом плану.
Н е оспоравајући решење о могућности трансформације јавних предузећа y
акцнонарска друшгва, a посебно са становишта његове целисходности, законска
решења су, по нашем мпттвењу, подложна критици y погледу надлежног органа
за доношење одлуке о организовању ових предузећа y акционарска друштва. Наиме, сматрамо да би овакву једну одлуку могао да донесе само онај орган који je y
име оснивача тј. савезне државе и донео акт о оснивању јавног предузећа - a то je
Савезна скупштина. Савезна скупштина je оценила, да за обављање одређене делатности упзрђене законом, треба основати управо јавно предузеће. Прн томе би
било још спорније, како обезбедити остваривање јавног интереса, ако би ce, без
измена закона, савезна јавна предузећа трансформисала y акционарска друштва, с
обзиром да сада законом та питања нису уређена, нити су утврђене мере које би
савезна држава могпа да предузме y случају не остваривања јавног интереса од
стране тако трансформисаних друпггава.
Према томе, промена облика организовања јавних предузећа законом треба
да буде омогућена, али то захтева да ce претходно законом уреде бројна питања
везана за рад и пословање таквог друштва капитала, a пре свега, обављање делатности од општег интереса од стране овог облика предузећа и начин остваривања

тог интереса. Ова питања ce морају уредити, независно од тога што би савезна држава била већннски власник, и као таква имала одлучујућу улогу y управљању
трансформисаним предузећем.

Закључак
Правни положај јавних предузећа y нашем правном систему представља једно
од питања које није ни целовито ни конзистентно уређено. Зато je неопходна значајна доградња савезног законодавства којим би ce уредио правни положај и статус јавних предузећа, бар y мери y којој je то уређено за друге облике предузећа,
односно привредна друштва. Такође, неопходно je утврдити карактер делатносги
које обављају ова предузећа, и овлашћења државе y остваривању ошптег ивтереса, a посебно мере које држава може предузети y случају да дође до поремећаја y
обављању делатности која je утврђена као делатност од опттттег (јавног, посебног)
друштвеног интереса. При уређивању ових питања треба имати y впду да je савезна држава искључиво надлежна да уреди правни положај предузећа, a то значи и
јавних предузећа независно од тога ko je њихов оснивач. Са тако дограђеним савезним законодавством, неопходно je усагласити републичко законодавство y овој
области, које ce још увек базира на концепту јавних предузећа из Закона о предузећима, који je престао да важи још пре три године.

Проф. dp Милан И. Миљевић,
Факултет политичких наука, Београд

Маркетинг државне управе y процесу приватизације
"Да ли својим радом зарађујеш
или губиш, зависи само од шога
како сакуиљаш, обрађујеш и
користиш информације".
Бил Гејтс
У теоријском наслеђу као и y савременим “научним” промишљањима постоји,
према резултатима наших, и не само наших анализа, изузетна шароликост и непрецпзност (благо казано) као и конкретно-историјска ограничења појма приватизације. Теоријска поимања ce крећу од афирмативног приступа приватизацији
са аспекта традиционалних вредности тржишта и либерализма y економији до
схватања да je то деструктиван процес који неминовно производи кризу y свим њеним могућим аспектнма и облицима. То je, према нашим сазнањима, резултат неистражености предмета истраживања - поимање приватмзације као једнократног
чина, a не као следа међусобно повезаних и условљених индшшдуалних трансакција, које, као такве, имају свој контизуитет и логику предузимања - приватизације као процгса y чијој реализацији je битна фаза припреме маркетинг, посебно
маркетинг државне управе. Теоријска мисао je запоставила ту битну фазу и тиме
ce, поред осталог, занемарнло упозорење К. Левина да je потребна адекватна теорија (= теорија маркетинга државне управе y процесу приватизадије) као и да ништа није тако практично као добра теорија. Због тога када ce збори о процесу приватизације y временској и просторној димензији ваља имати на уму и да свако размишљање није исто што и научно мишљење као и да je "наука релативно незави-

сан, затворен и искључив систем идеја, веровања и праксе " Према томе, научно
мишљење јесте само један специфичан начин размишљања. A да би ce промислила бит процеса приватизације / - суштина, оно пгго чини постојану природу организације и управљања приватизацијом, основ њених одређености, као и особеност
и стални извор битних својстава организација и управљања. Пошто су организације н управљање приватизацијом, истовремено, н променљиви процеси, бит je
оно истинско и збиљско пгго ce не мења и остаје непромевљиво. З а разлику од опстанка (existentia), да нешто, y нашем случају организација и управљање приватизацијом, јест, бит обележава пгга je нешто (quidditas), обележава шта je организација и управљање приватизацијом, њихово унуграшње језгро по којој то негото
опстоји, оно ошпте и нужно што надилази све појединачно ( све појединачне организације и све појединачне облике, моделе и принцше управљања приватизапдјом), мада нема засебног опстанка изван појединачних бића - изван поједхшачних организација и конкретних, појединачних облика управљања приватизацијом/
и домислило бићс процеса приватизације, биће организације и управљања приватизацијом /= то што јест, све оно о чему ce може рећи да на неки начин организација п управљање процесом приватизације “јест”. За биће органнзације и управљања приватизацијом као биће сасвим je ирелевантно на који начин бивствује, да
ли само идеално или реално итд. - остаје дакле само пукн факт да непгго јест или
бивствује, a то “непгго” може бити бескрајно различито. Свако бпће организације
и управљања приватизацијом као биће, међутим, мора бити непгго одређено (илж
je ништа), док с друге стране “јест” (бивствује) само по томе што судјелује y битку'
и има своје присуство по битку/ и тиме остварио стварнн поглед на свет процеса
приватизације ваља укључити, уважавати и вредновати и друге системе идеја, веровања и праксе - здрав разум, религију, идеологију, Ј^метаост итд - да би ce избегао и прекорачио доста присутни необични >тао посматрања и прохгитпљања савременсхти процеса прпватгоадије - савремености организација и управљања процесом приватизадије. Ово ваља имати на уму због следеће чињенпце: "У односу
на друге системе идеја, веровања и праксе - здрав разум, релпгију, идеологпју,
уметност н тд. - наука ce разликује с обзиром на:
• визију света ( тзв. научнн поглед на свет)
• претпоставке од којнх полазп
• методе које користи
• истшне до којих долази
• мерила која пркмењује
• језик којим говорп
• норме којих ce придржава
• рационалност коју брани
• ф ункције које вршп
• вредности које афирмпра
• култ уру коју ствара. "
1.
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Значи: мишљење јесте пшри појам од научног мшпљења. Наиме, мишљење
о процесу приватпзације може бити н истишгго и лажно, a научно мишљење јесте
спецпфична врста мишљења - мишљење које настоји да буде истшшто. Јер, je реч
о мисаоном срећивању орГаназаише и управљања проиеса привапшзаише као дела
објективне стварностш која иде даље од података о орГанизаиији и управљању
проиеса приватизаиије. Она ce не зауставља на појединачном, већ смера ка објашњавању великог броја појединачних случајева. То захтева логичко објашњавање
предмета који промишљамо - организадију и управљање приватизацијом = организационе нроцесе и односе, процесе и односе управљања прнватпзацијом. То није
могуће задржавањем на конкретаом.
Научна мисао преко п помоћу појмова проднре иза појавности - мисао на квалитатпвно другачији начпн одражава ставрност y свести од непосредних чула. Ова
разлпка јесге y томе пгго мишљење уоппггено одражава стварност. Мишљење je ”
рефлектирана стварност " y коју не улази ни један атом природе, али je заснованана 'чулнојгрубојпредметности.".
Значи: наше уопштавање о објекгивној стварности процеса приватизадије савремености организаднје и управљања процесом приватизације није део те
стварности. Оно претставља и јесте мисаона стварност. И што мшшвењем постижемо већу општост то смо све даље од објекгивне стварности организадије и
управљања продесом приватизације. Тимс ce повећава опасност да мнсао изгуби
везу са објективном стварношћу. Јер, иако je мшлљење - "рефлектирана стварност" - засмована на чулној предметности, мисаона стварност нжје ограничена чулном предметношћу. Наиме, као пгго иде иза појавности мисао може да иде и мимо
појавности и да на тај начин неадекватно објашњава онај део објективне стварности о којем мисли - y нашем случају тај део објективне стварности су процеси приватпзације, организапдје и управљање процесом приватазадије. Због тога научна
мисао уз помоћ, уз примеву7научних метода проверава истинитост свога мишљења. Савремени резултат тих провера јесте: процес приватизације јесте бипша и
актуелна предрадња за прелаз из индустријског y информацијско- комуникацијско друилтво. Приватизација je саставни део нове технолошке парадигме. Појам
процес (лат. processus = напредак, растење, збивање, напредовање) обухвата повезано деловање људи срачунато на измену стања ствари - доследно и закономерно
мењање стања ствари y природи и друштву ( природни и друштвени процеси).
Према томе, реч je о тесној вези узастопних стадија развитка - промена, развоја и
модернизадије својине и из ње изведених начина производње. A начини производње еволуирају y продесу историјских промена. Начини развоја рађају ce из интеракције научних и технолошких открића и организационе интеграције таквих открића y процесима ироизводње и y управљању. Међутим, попгго ти процеси зависе од укуш е друпггвене организадије, чију основу темељи доминантни облик вла2.
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снишгва, a нарочито од динамике начина производње, постоји стварно уска интеракција између начина развоја и начина производње.
Садашњу технолошку парадигму одликују, према Мануел Кастелс-у, две
основне особине: “ Прво, најважније нове технологије су усредсређене на обраду
информиција. То je прва одлика нове технолошке парадигме. Наравно, информација и знање су били кључни елементи y свим технолошким револуцијама, будући
да ce технологија y крајњој лшшјп своди на способност обављања нових операција
или на бољ>е обављање већ познатах операција, на основу прпмене новог знања.
Све велике технолошке промене ce заснивају на новом знању. Међутим, тај процес je различжт по томе што je y њему сама сировина информација, a инфорлшција
je и резултат. ” Наиме, производ нових технологија je информација јер je уграђивање нових технологија y робе и услуте, y одлуке, y процедуре, резултат примене
иновативног производа, a не самог производа. “У том смислу”, истпче дал>е М.
Кастелс, “ нове технологије ce разлнкују од старпх технолошких револуција, и
оправдавају називање нове парадигме “парадигмом технологије ннформација”,
упркос чињеници да неке фундаменталне технологије y тој парадигми... не спадају
y технологију информација. Међутим, сама парадигма постоји и усмерава конвергентан скуп научних открића тиме што ce усредсређује на обраду информација и
што ce користи новооткривеннм пнформатавним кападитетпма да би омогућила
усмеравање и комуникацију y спектру технолошкнх нновадпја. Оспм тога, са напретком мове технолопже револуције мапшне заузимају тек друго место y створеној креативној синергији која je резултат коришћења машинама као пзвором продуктивности.... Друга најважнија карактеристика нових технологија je заједничка
за све технолошке револуције. Главнп ефектп нове технологпје уочљиви су y процесима, не y производима. ”
Информације су те које су озпочеле, нецце око седамдесетах годана овог века,
и данас темеље процесе трансформацпја органнзацнја како територпјално-политичког тако и радно-производног, тј функцноналног система управљања. У основама овог процеса лежи “примењивање знања на знање”, односно фундаментална
промена y значењу знања - промена од знања y једншш ка знањпма y множинл.
Тиме знање није више један од ресурса него прави ресурс којп ствара новугдруштвену и привредну динамику - креира нову полвтику на локалном, регмоналном,
надионалном и глобалном нивоу.
Увођење информација y органнзацију као структуралног и органског елемента захтева и значи промену дпзајна органпзадије. Наиме, савремена организацнја већ y својој структури уграђује: управљање променама, унапређивање свега
што ради, искоришћавање, тј. разрађивање нове прнмене из поука п порука сопственог успеха и да иновира - да процес иновирања организује као систематскп
процес. А, да бп организаднја заснована на знању то остварпла неопходно je да3
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свако преузме одговорност за задата остварења те органжзацпје, за њен допринос
- за њено понашање.
Информације данас све внше попримају транснадионални карактер и тиме
превазилазе националну државу “тако што подривају (у ствари разарају, уништавају) поистовећпвање “националног” с “културним” идентитетом.” Пред информацијама, значи, више не постоје националне гранпце. Н е само да je на делу и да
делује транснационалнзам него je истовремено присутан и процес регионализма и
трибализма. Интернационализам, према налазима Пптера Дракера, више није
утопија; он je већ на хоризонту - мада можда није приметан. Регионализам je већ
реалност. Наиме, регионализам не креира неку и некакву супердржаву чија влада
замењује националну владу. Уместо тога процес регнонализма креира регионалне
управљачке, управне агенције које потискују националну владу y страну y многим
важнттм областима и чине je све мање релевантном. A трибализам, управо зато
што су хшформадпје и новац постали транснационални, није непгго што je супротно транснационализму, већ je друга страна процеса транснационализације - y
транснацпоналном свету човеку су потребни корени - потребна му je заједвнца по
критерпјумима које он сам разуме, потребна му je географска, језичка, верска,
културна заједнпца која му je видљшза и препознатл,ива. У том свету физичка величина више не носи велику предност. Наиме, “једна мала земља”, каже Дракер,
“сада може да приступи неком привредном региону и тако дође до оног најбољег
од два света: културне п политичке независносги, и привредне ннтеграције.” И даље: “интернационализам, регионализам и трибализам између себе убрзано креирају једно ново државно уређење, нову комплексну полптичку структуру која je
без преседана.”4'*Због тога вагва пћп y сусрет догађајпма, процеснма п новнм односима. Једине институције које за сада имамо за то су институције националне државе и њене владе. А, наше институције и владе, уколико смерају том сусрету, уколико уважавају потребе за организацијама знања, за организацијама заснованим
на одговорностима и прихватају неминовност транснационалжзма, регионализма и
трибализма, ваља да схвате и прихвате процес приватизације као животно питање
заједнице, нације п инджвидуе.
Према савременмм теоријским СЈтестијама (теорија друштвених иромена и
развоја, теорија организације и управљања, теорија система, маркетинга, ...) и
светским емпжријскнм искуствима евидентирани су пpuш^uпu и процес (фазе и
елементи процеса) приватпзадије.
Битни су и актуелни они пришџшн првватизације који имају усмеравајући карактер, a то су следећи:
1. Приватизација je средство за остваривања циља (= веће економске ефикасности и смањивање буџетског дефицита), a не сама себи циљ;
2. Приватизација je битно политички процес и то најмање за онолико за колико носиохзд политичке функције (одлучујућа политичка група) искоришћава
4.
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овај процес за своју политичку промоцију. Другим речима, они који доносе кључне
одлуке о приватизадији су за њих и одговорни, a они то и јесу само онда уколико
њихов опстанак зависи од успеха приватизације;
3. Успех приватизације директно зависи од степена опредељености врховне
управе територијално-политичког система управљања (владе и других органа државне управе) и мотивисаности, y најширем смислу речи, врховне управе предузећа према приватизацији;
4. Приватизација захтева јасан и прецизан. план - план који садржи основне
циљеве, пришџше, методе и неопходне инструменте приватизације. A то je, y суштини, захтев за максималном флексибилношћу и опортунизмом;
5. Приватизација захтева “ефекат демонстрације " , бољитка (= почетни успех), већ на самом старту, y самом отпочињању процеса приватизадије;
6. Максимална цена није увек и оптимална цена - важније je проценити оетималне могућности новог власннка да прошири делатност, посебно квалитет делатности y задовољавању потреба и жеља потрошача, него што je остварење максималне цене. Јер, за приватизацију je пресудно оно што долази после;
7. Приватизација je y функцији развоја својинске демократије, пут за јачање
политичке демократије и фактор економске стабилности - економичности и
ефикасности, п
8. Приватизација захтева брзину и свеобухватност. Брзом и свеобухватном
приватизацијом ce онемогућава констшуисање “противничке свести” и истовремено ствара критична маса поверења, a што све допршоси довећању степена
склоности ка инвестирању.
Продес приватизације ce одвија кроз следеће пет фазе:
1. Критичку оцену постојећег стања и доношење претходних одлука;
2. Припрему програма приватизације;
3. Маркетинг;
4. Закључивање посла, и
5. Активности након приватизадије, тзв. follow-up активности.
Н аш а теоријска мисао je критички промислила само прве две фазе и најавила
могуће сегменте последњих двеју фаза процеса приватпзације. За фазу закључивања посла то су шггања из домена финансијског пакета, y који спадају све могуће
варијанте помоћи државе одређеним категоријама тржшпнпх куповних профила,
замена дуга за другу врсту потраживања, што омогућава цену која je економски
прихватљива за куповину и продају, и услове продаје (гаранцпје, обавезе и остале
услове продаје). A за фазу након приватизације то су ахтивности које ce односе на:
техничку помоћ приватизованом предузећу; праћење функцнонпсања предузећа,
посебно са аспекта утицаја мера економске политике на њихов положај, и свеобухватаа оцена процена која je битна за даље унаиређивање процеса приватизације - за непрекидна прилагођавања и доградње. Марктинг, посебно маркетннг
државне управе je, из непознатих разлога, изостао као предмет истраживања.

У парламентарно-демократским заједницама државне институције, a посебно
организације државне управе су основа стабилности дрштвене заједнице. У савременом свету њ езш а органнзација je само резултат деломичног утидаја политичке
странке на власти, a домннанхно место заузима систем и утицај научног сагледавања потреба, жеља, преференција и проблеми грађана и привреде, из чијих ce порезних прихода држава, као таква, финансира. Други део прихода држава остварује из имовине (државннх предузећа. предузетничких друпггава y којима поседује
деонмце, државних или предузетничких банака, финансијских институција и осигуравајућих друштава, земљишне ренте и тд.) са којом располаже. Према томе, y
условпма правне државе ( да ли ce може уопште зборити о држави ако није правна?) јасно и прецизно je разграничена законодавна, извршна и судска власт. Н а
основу овог разгранпчења држава ce јавља као предузетник ограниченпх права и
могућносги, које не остварује на профитвој основн, јер своје профите инвестира y
опште друпггвене потребе. Све ово указује и доказује да држава, a посебено државна управа, уколико жели да обавља своје функције y интересу и y складу са потребама грађана ефективно н ефикасно, мора да примењује маркетинг филозофију y процесу управљања. Наиме, држава од прихода које остварује од пореза,
такса, царш а и тд., те прихода од привредне активности државних предузећа, те
друтих извора прихода, фшансира активности специјализованпх институција државе, организованжх да би нх заштитила и унапредила. То су битни разлози да институције државе имплементирају маркетинг као пословну филозофију државе
код решавања инфраструктурних проблема, социјалних, економских, информапроно-комуникацијских и психолошких проблема грађана. Државна унрава, дакле, треба да спроводи истраживање унутрашњег и међународног окружења, како
би антицшшрала утицаје, тенденције, кретања, односе, процесе, понашања итд.,
како би ce вршила системско-нормативна прилагођавања y земљи и одабрале алтернативе међународних односа. Ово јесте трајан задатак државне управе чија je
реализадија посебно битна и актуелна y отаочињању и спровођбњу процеса приватизације. Државна управа, значж, треба да: дефинише маркетиншке циљеве за
свако преду^зеће које креће путем приватизације; изврпш процену ангажовања
одређене инвестиционе банкарске фирме или пословних брокера; изврши избор
сштималне маркетиншке стратегије; идентификује потенцијалне купце; пршреми
свеобухвахне информације о предузећу, и одреди стратегију наступа на различитим медијима. Према томе, маркетинг-програм државне управе ce концшшра,
уколико je y функцији процеса приватизације, према критеријумима partnership
маркетинга за три чиниоца државе: законодавну, извршну и судску власт, која,
свака за себе, претставља “тржшпне” целине, укупну друштвену целину и друштвену стварност. У процесу приватизације држава ce, наиме, јавља као давалац
услуга. То захтева да свака од функдија државе на макро, мезо и микро нивоу
формулише одговарајуће услужне производе, канале дистрибуције, цену и промо1 И ЈВ Н И микс.

Производ (= устав и део системских закона који ce односе на процес приватизације са свим неопходним елементима) и услуге државе (= оцене политичког и
инстшуционалног окружења y коме треба да ce изврши прпватизација, идентификација основних група које ће прихватити и које ће бити против приватизадије,
основна документација о предузећима која могу бити приватизована, избор предузећа, процена вредности предузећа, правно и финансијско претруктуирање предузећа, одлуке о випку запосленнх, и сви сешенти чеврте и пехе фазе процеса приватизације) ваља да ce руководе базичним критеријумима relationsip мениџмента y
смислу джзајнпрања маркетинг стратегије на макро, мезо и микро нивоу организације иружања услуга, a што, подразумева: фокус на решавање проблема грађана и
предузетника; оријентација на користи од услуге државе ( држава треба да изврпш
максималну дерегуладију тржипгга, према критеријуму да не смета нити грађанину нити иредузетнику, a ако помаже онда да то чинтт једнако према крвсгеријумима
јавности своје активностп, и да задржи нскључиво право контроле, санкције и принуду над тржишном утакмпцом на бази правних норми без изузетка); дугорочност
(услуга државе треба да ce y дужем периоду не мења, како би грађани и предузетншти могли да планирају свој развој и раст, пндивидуалне личне, предузетничке и
корпоративне стратегаје, укључујући и транснационалну оријентацију); висок
контакт са грађанима и предузетницима; стпмулисање ангажовања грађана и предузетника; висок квалитет услуга државне управе; гаранпције ( да je грађанин снгуран и заштнћен да његова имовина и предузетничка актпвност неће бнти спречене и онемогућене) и пуни сервис грађанину п предузетнику.
Оцену квалитета услуга државе y продесу приватпзадпје могуће je пзвести п
изводи ce на основу следећа четири основна критеријума: квалшпета услужноГ сусрета, квалитета обликовања услуге, продуктивности услуге и културе opïaнизације пружања услуга.
Критеријуми оцене квалнтета услуга подразумевају респектовање државне
управе и других државних организација, инстптуција н службеника y процесу прпватизације следећих начела: поузданостц осетљивости; компетентноспш; приступачности; куртоазноспш; комуншативноспш; кредибилитета; сшурности;
разумевања; опипљивости,; праведноспш; доследности; универзалности; цивилизованости; једнсасости; солидарности; кооиеративнослпи; толерантности; демократичности; респектовања закона који владају светома y вези процеса приватизације; рациошлности, ефикасности и економичности и савремености.
Међутим, онда када ce држава појављује y улози предузетника, произвођача матерпјалних инфраструктурних производа, тада ce она, према савременпм светским
искуствима, понаша према крихеријумима базнчног маркетинга п менаџмента према економским крнтеријумима, с тим да je дужна да спречп властитн монополни положај на тржииггу.
Маркетинг политика физнчке дистрибуције државе y процесу приватнзадпје
подразумева, y првом реду, организацију државе, регионалну п локалну самоуправу, изведену на начин да услута буде пружена грађанпну п предузетнику y месту и

на време где п када они то требају, желе, преферирају и очекују, пгго y основи подразумева и захтева функционални квалитет услуга државне управе. Да бп ce
остварио овај квалнтет државна управа треба да васпостави оптималну територијалну и унутрашњу (деполитизовану, рационалну,...) организацију и да континуирано врпш истражпвање маркетинга својих услуга. Резултатп тпх истраживања
могу послужити за имплементацију маркетинг концеггга y увутрашњи систем организације државне управе, пошто ће информације које ce прикупе показати и
указатн на потребе, жеље, преференције н проблеме граћана и предузетника које
ови очекују да буду решенп од стране државе. Уједно, истраживање треба да пружи одговор коју од маркетннг стратегија треба прпменпти y процесу приватизације, y смнслу пружања већег броја услуга (multiservice strategy - са multiservice организацијом), пружања услуга на внше места (multisite strategy - са multisite шш
мултисегмент органпзацијом) нли пружања услуга на више сегмената (multisegment strategy - са мултпсегмент организадијом).
Влада преко државног буџета претставља законодавној власти детаљне елементе стратешке услужне визије државе, a која ce може, према савременим искусгвпма, детерминпсати према базичнпм критеријумима маркетинга, тако да ce полази од циљева, позпционнрања, развоја услужног концепта, утврђивања извора
прихода и трошкова, израде оператпвне стратегије и тактике, процес интеграције
стратегнје y јединствен систем деловања државе, п на крају детаљну разраду система пружања услуга грађанима и предузетништву.
Политика промотивног мжкса државе y правнлу je усмерена тако да створи y
окружењу корисне реакције код грађана и предузетника и постакне их да верују y
оправданост процеса приватизације и да прихватају и извршавају норматавно
правна акта везана за тај процес. Другим речима, креативно комуницирање државе мма за циљ да изгради и исмерава потребе код грађана и предузетника за услугама државе, да те услуге јасно и прецизно диференцира код грађана и предузетннка, да грађане и предуззетнмке информшпе о користима које могу добити постојањем и деловањем државне управе и да очува и учврсти image државне управе.
У цивилизованим друштвима организовашш на демократским начелима, државна управа, користећи маркетинг ковцепт и y оквиру њега промотивни микс,
обраћа пажњу и уважава комуникативне константе, средства и медије, те ефикасност промотивнвх активности. Кључни проблем пред којим ce налази комуникатор државе о процесу приватизадије јесте утврђивање циљног аудиторијума y земљи и иностранству, његових вредносних оријентација, ставова, мишљења, схватања и склоности, интереса, потреба, жеља, преференција и проблема. Друга група
задатака јесте везана за аналнзу image-a државе, y смислу утврђивања нпвоа упознатости и наклоности аудиторијума према циљевима, политици и стратегији процеса приватизације. Н а основу резултата ових анализа врши ce избор циљева комуницирања и одабире стратегија комуницирања.
Након одабирања циљног аудиторијума y земљи и иностранству, извршене
анализе њихове упознатости са процесом приватгоације и наклоности према ци-

љевима, политици и стратегији актуелне законодавне и управне власти комуникатор треба да дефиншпе каква ce од њих реакција тражи, тј. да јш ce очекују промене y циљевима, политици и стратегији процеса приватизације илп ће бити довољна
комуникацијска промена. Међутим, y конкретно-историјској пракси постоје с тим
y вези одређенн унутрашњи маркетинтпкд комуникацијски проблеми, с обзиром
да су грађани-рецепијенти y правилу грађани: без политичке културе; без политичке традиције; тоталитарног склопа, духа и перцепције; са неразвијеним политичким вредносним критеријима; који не учествују y јавном мњењу; који прнстају
на обману; којм су жртве дугогодишње агресивне комуникације; који ce служе говором мржње; којн су ангажовани на решавање голих егзистенцијалних потреба;
који су нацнонално дезоријентисанн, културно унакажени п економски поннжени.
С друте стране евидентан je ковтннуирани пораст негативних конотација међународног окружења, међународна информацијско-комуникадијска изолација,... Садашњи и будући комуникатори о претходнпм чнњеницама ваља да воде рачуна, a
наука да понуди теоријска решења. Довољно je нагласитн потребу за рационалним
уважавањем проблема уместо ирационалног одбацивања, што je постала наша
пракса, попгго прво води решењу процеса приватизације, a други приступ н даље
оставља питања отвореним.

Мр Живко Кулић,
помоћник Генера^аноГ секретара Савезне владе

Улога државе y колективном преговарању
1. Уводне напомене
Право на колективно преговарање једно je од основних права запослених.
Колективно преговарање je процес y коме учествују представници запослених и
представници послодаваца, односно представнжци синдикалних и послодавачких
организација, ради споразумног регулисања права, обавеза и одговорности из
радног односа. Колективни преговори најчешће резултирају закључивањем
колективних уговора о раду. Иако ce колективно преговарање заснива на принципу аутономности субјеката преговарања, оно не подразумева апсолутно немешање државе п других могућих субјеката y односу између власника капитала и
власнжка радне снаге. Напротив, одређени облици мешања државе y слободно
колективно преговарање не само да су допуштени него су и неопходни. Осим
непосредних преговора и закључивања колективних уговора, систем колективног преговарања, y пшрем смислу, обухвата и колективне радне спорове и
мирне методе за њихово решавање1-1. Због тога je за потпуно сагледавање
позиције државе y колективном преговарању неопходно потенцирати и њену активну улогу y решавању колективних радних спорова мирним путем. Такав приступ до краја расветљава различите и веома значајне улоге државе y колективном
преговарању, схваћеном y ширем значењу.
1.

Др П. Јовановић, Колективно преговарање y нашим системским решењима, Колективно
преговарање y системским решењима и пракси, Савез самосталних синдиката Југославије,
Доњи Милановац, 1996., стр. 36.

2. Различите улоге државе y систему колективног преговарања
Већ je истакнуто да ce држава појављује y различитим улогама y систему
колективног преговарања. Тако различите и бројне улоге државе y основи ce
своде на: 1) обезбеђивање нормативних и других претпоставки за несметано
функционнсање система колективног преговарања, 2) утврђивање минималних
услова рада и запослења, 3) подстицање процеса колективног преговарања, 4)
учешће y колективном преговарању y јавном сектору, 5) учешће y трипартптном
колективном преговарању y Југославији, 6) пружање помоћи, односно учешће y
мирном решавању колективних радних спорова, 7) проишрење дејства колектнвних уговора п слично.

1) Обезбеђивање нормативних и других претпоставки за несметано
функционисање система колективног преговарања
Једна од најзначајнијих функција државе и њених органа манифестује ce y
нормирању друштвених односа. Држава одвајкада прописује одређена правила
којих ce морају придржавати сви субјекти којима су намењена. Без тих и таквих
правила, уместо правне државе y којој владају ред и мир, имали бисмо државу
безвлашћа y којој доминирају хаос и наспље. И систем колектпвног преговарања
мора почпвати на одређенпм правилнма која, макар и y најмањој мерп, унапред
пропнсује држава. Ta ce правила најчешће утврђују законом који мора уважавати
мпнималне "пнтересе послодаваца п раднпка "г*
Држава доноси већп број закона и другпх прописа којпма ce обезбеђује несметано функдионпсање индустријских односа, y оквпру којпх ce посебна пажња
посвећује процесу колективног преговарања и методама за решавање колектнвних радннх спорова. Својим радним и социјалним законодавством држава
утврђује одређене стандарде, посредством којих ce обезбеђује остварпвање п
заштита основних права нз радног односа. Држава, дакле, својпм проппсима успоставља извесна правила понашања п за социјалне партнере. Међутим, улога
државе није и не треба да буде y томе да претераним норматнвпзмом угуши простор за слободну, неометану и нужну конфронтацнју између рада п капптала.
Државном регулативом треба да ce обезбеди довољно простора за пуну
афнрмацију аутономног радног праваФ Аутономна регулатива настаје y поступку колективног преговарања н почива на принципима тарпфног суверенптета и
аутономносш соцнјалног партнерства. Држава мора уважавати оба та принципа
стварањем нормативних п других предуслова за њпхово пуно примењивање.
Другим речима, интерес државе није н не треба да буде y ншрењу норматпвнпх23
2.
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ингеренцпја на штету аутономне* регулатдве него у. неговању, шспешивању и
пуној афирмацпјп те регулативе.
Држава треба да утврђује мАнпмална правила п принципе, којима ce не
сужавају норматпвне компетенцпје социјалних партрера. У том смислу, њена
регулатива треба да ce ограничи на пропнснвање: минималних раднпх стандарда,
мпнпмалне гарантоване најамнине, одговарајућих правила за несметано функционпсање колективног преговарања и мирно решавање колективних радних
спорова п слпчно.45) Успешнп преговори су y интересу не само социјалннх партнера него п државе. У складу са ошптнм интересима, држава треба да ce залаже
за стварање што повољнијег амбијента за несметано одвијање колективних преговора. У том смпслу, њени приоритетни задаци су: а) да обезбеди правне, економске, полптпчке п друге претпоставке за стално јачање и иуну афирмацију социјалног партнерства н б) да створи нормативне и друге претпоставке за успепшо
функционисање система колективног преговарања, схваћеног y пшрем смислу.
Наш е радно законодавство не садржи "потпуна и адекватна решења y погледу положаја радника, синдиката, послодавачквк организација н државе, што
ce одражава и на колективно уговарање. Околност да смо тек однедавно почели да изграђујемо тржшпне услове привређпвања и концепт уговорне регулатпве радних односа донекле то оправдава, али и обавезује да ce брже и потпуније
стварају нормативне н друге претпоставке, примерене тржшпним условима
привређивања, за даљи развој социјалног партнерства и већу афирмацију аутонохше регулатпве радних односа y нашсј земљн.

2) Утврђивање мивималних услова рада и запослења
Држава чннп одговарајуће интервенције и y области утврђивања наднкца и
осталихуслова рада п запослења. Такав интервенцпонизам ce најчешће остварује
посебним законима "којима ce регупишу минимални услови рада и запослења,
хнгпјенско-техннчки услови рада, дужина радног времена, дужина годшпњих
одмора, посебнп услови рада за младе раднике и жене и слично. У свим овим
случајевима законски акти утврђују само мпннмуме услова рада и запослења, a
преко тога они су обично предмет колективног преговарања".6-1У процесу колективног преговарања не могу ce утврђивати неповољнији услови рада и запослења од услова утврђених законом. То je општи принцип који ce не сме нарушавати. Субјектп преговарања, свакако, имају право да утврђују повољније услове
4.

5.
6.
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рада и запослења од услова утврђених законом. Такво уређивање не значн повреду законских норми, јер je y складу с принципом ин фаворем лабораторнс
(принцпп повољности за радшже), као принципом од општег значаја y индустријским односнма п радном праву уопште.
Осим наведених облика интервенције државе, позната je и ннтервенција
државе y облику гарантовања минималне надшгце, "која y различитим варијантама постоји y внше земаља развијених тржшпких привреда".7-* Гарантовање
минималне надннпе представља велику и веома значајну заштиту за запослене,
јер им ce за уложени рад обезбеђују примања која не смеју бпти испод егзистенцијалног, цпвилизацијског п моралног мшшм)™.
Посебан вид мешања државе y односе пзмеђу рада и капитала, y поступку
колектнвног преговарања, огледа ce y тзв. полхггици доходака, којом ce директно
крши приндип аутономности социјалног партнерства. Под појмом полптнке доходака Б. Марковнћ подразумева "све мере днректне интервенцпје државе y
области утврђивање п расподеле месечних зарада, које имају циљ усмеравање и
усклађпвање њиховог кретања са, од стране државе, утврђеним критеријумпма,
за чије ce спровођење може ангажовати држава, односно државни органп, али п
шституције ван државног механизма, па и сами спндпкати".8^ Полптика доходака ce манифестује на два начпна: y првом случају може бпти усмерена на потпуно
замрзавање надница, месечних зарада и цена, a y другом - испољава ce y виду делимичног ограничавања надница, зарада п цена. Политика доходака, a посебмо
политпка потпуног замрзавања доходака и цена, најчешће je условљена постојањем одређенпх тржишних п другвх поремаћаја, који озбиљно угрожавају
привредне токове y једној земљи. Политком доходака жели ce помоћи y
ублажавању и сузбијању таквих поремећаја и стварању услова за поновно успостављање редовног стања, које подразумева п слободно деловање тржшшшх
механизама.
Политпка доходака je нужно зло за којим ce посеже само када ce мора, односно y најтежим економскпм ситуацијама, п треба да траје само онолнко колико je
заиста неопходно. У земљама развијене тржишне привреде ретко ce посеже за
мерама које ce подразумевају под политиком доходака. Међутим, п када ce применп полипжа ограничења надница, плата, профита, дпвидендп и (пли) цена, она
траје веома кратко, јер ce y таквнм условпма сва пажња усредсређује на то да ce
што пре успостави редовно стање.
Мишш ални условп рада и запослења, утврђени законом, најчешће ce
примењују на радшже који нпсу спндикално органнзованп, као н на запослене
чији синдпкат нпје y стању да ce нзборн за прихватљпве услове рада својпх чланова. Интервенцијом y виду пропнсивања мшшмалних правпла о условима рада н
запослења, држава, сасвпм оправдано, стаје на страну незаштићених радника
(који ннсу кадрп да ce одупру нехуманпм п непрпхватљивпм условпма рада које
Исто.
Исто, стр. 14 и 15.

пм, понекад, намећу послодавци). Остали раднидп, иза којих стоје добро организованп синдикати, посредством колективног преговарања, по правилу, обезбеђују повољније услове рада п запослења.
Наведенп облици мешања државе y односе измсђу рада и капитала, осим y
случајевима потпуног плп делимичног замрзавања надннда, месечних зарада и
цена, не значе повреду прпнципа аутономности соцнјалног партнерства, јер би ce
без таквог интервенционизма радноправни положај незаштићених н недовољно
заштнћених радннка знатно погоршао. За кратко време увећала би ce армија
сиромашнпх и незадовљнпх радника, чијп би ce положај ионако морао поправљатн уз помоћ државе и њених органа.

3) Подстицање процеса колективног преговарања
Соцпјални партнери ce труде да y преговорима буду потпуно слободни, супротстављајући ce мешању државе и других евентуалннх субјеката y односе
између рада и капитала. И поред тога, држава сасвим оправдано н потпуно легитимно подстиче, помаже и подупире колективно преговарање, јер су успешни преговори y ннтересу не само послодаваца н синдиката, него и државе. Да би очувала
социјални мир и обезбедила стабилне и уравнотежене односе између послодаваца и послопримаца, држава ce труди да разннм мерама и активностима подстиче
социјалне партнере на дијалог, сарадњу и мирно решавање међусобних спорова.9) Само y таквим условима могу ce успепшо решавати сложени проблеми с
којима ce суочавају субјекти колективног преговарања.
Обавеза државе и јесте да "надгледа" систем колективног преговарања, али
не зато да би га контролисала него зато да би га помагала. Када колективне преговоре захвати криза илн када социјални партнерп нису y могућности да самостално реше међусобне спорове, држава треба да притекне y помоћ, a ствар je
субјеката преговора, односно страна y спору, како ће ce према таквој помоћи
одредити. Међутим, ако спорови почну да ce решавају недемо^ратским средствима, односно методама принуде, држава може интервенисати y интересу очувања
и заштнте јавног реда и мира, личне и имовннске сигурности грађана и сл. Такав
интервенционизам државе, по правилу, je оправдан и не може ce третирати као
повреда принципа аутономности социјалног партнерства.
Држава подстиче колективно преговарање и својом регулативом, тако што
утврђује основна правила и приндипе, који ce примењују y процесу преговарања
и уређивања односа између синдиката и послодаваца. Захваљујући огромном
значају уговорне регулативе радних односа, y многим земљама делују посебне
трипартитне институције, састављене од представника државе, иослодаваца и
синдиката и специјализоване за подстицање колективног преговарања. Њихов
основви задатак je да својим деловањем поспешују јачање социјалног партнерст9.

Опширније: И. Стиебер, Цолецтиве баргаининг ин тае Публиц Сецтор, Цхалленгес то
цолецтиве баргаининг, 1967, стр. 65-79.

ва и унапређивање аутономне регулативе радннх односа. Такве институције веома успешно делују, на пример, y Француској, Белгији, Аустрији и другим земљама. Њихов допринос развоју и афирмацији система колектнвног преговарања je
огроман, пгго ce мора имати на уму y процесу дал>е доградње овог система y
нашој земљи.

4) Учешће државе y колективном преговарању y јавном сектору
С обзиром да ce y појединим областима рада држава појављује y улози послодавца, то je сасвим разз/мљиво да јој ce y тим областима омогући учешће y колективном преговарању. Држава je послодавац y државним органима, организацпјама и службама, y јавним установама и ако je титулар својине - y јавном сектору
привреде. У својству послодавца, држава, односно њени представницп воде преговоре о уређивању међусобних права, обавеза и одговорностп пз рада и по основу рада са синднкатпма запослених y поменутим сферама рада. И односп између
запосленнх y јавном сектору п државе - послодавца, по правилу, уређују ce законским нормама и одредбама колективних уговора.10-*У поступку колективног преговарања држава ce не појављује y својству јачег субјекта него y улози партнера
равноправног са спндикатом, што je y духу система колективног преговарања п y
складу с процесом демократазацпје индустрпјскпх односа y целпни.
Условп рада и запослења y јавном сектору y мношм земљама тржнпше
привреде, као што je већ речено, уређују ce законском и уговорном регулатпвом,
a ређе - и актима подзаконске снаге. Због спецпфпчности, значаја и осетљнвости
послова којп ce обављају y јавном сектору, слобода уговарања услова рада и
запослења je нешто мања него y прпватном сектору. У нашој земљц још увек
нпје заживела пракса закључивања колектпвнпх уговора о раду y јавном сектору.
У општем je пнтересу да ce таква пракса што пре успостави.

5) Учешће државе y трипартигном колекгиввом преговарању y Југославији
Мимо уобичајене праксе y свету, y нашој земљп ce закључују општп колектп вш уговорп на нпвоу републпка чланпца, чијп су потписницп њпхове владе н
најрепрезентативнпје послодавачке п спндикалне асоцпјацнје. Првп такав уговор
y Србијп закључен je 1991. године, a другн - маја 1997. годнне. Првп Општп колективни утовор Црне Горе je закључен 1991. годжне, a другп - крајем 1995. годпне.
Закључењу ових уговора претходш т су трппартитнп колектпвни преговорп, у
којнма су усклађпвани ставовп и уређнвани односи између трп партнерске стране
- владе, привредне коморе п синдпката.
У савезном закону о основама раднпх односа нпсу одређенп субјекти којп
треба да учествују y закључивању Општег колектнвног утовора Југославије. H a

lo.

Илустрације ради, y Француској ce на запослене y јавном сектору, осим законских норми,
прнмењују и одредбе посебног статута, којим ce, практично, искључује примена система
колективног преговарања y овом сектору.

црт тог уговора je израђен11) још y првој половини 1997. године, али ce с његовим
закључивањем каснн, између осталог и због тога пгго још ннје решена дилема да
јш његов потиисник треба да буде и Савезна влада.
M a колико атшшчна, поменута решења, којима ce афирмшпе трнпартитни
карактер оппггих колективних уговора Србије и Црне Горе, била су и још увек су
веома значајна. У условима вшпегодшпњег ратног окружења, деловања албанских сепаратиста и терориста на Косову и Метохији, велике економске кризе,
санкција н друтих недаћа које су нас пратиле последњих десетак година, уплитање државе y систем колективног преговарања било je нужно и сасвим
оправдано. Таквом уплптању погодавале су и друге околности, од којих посебно
треба истаћи: стање социјалног партнерства, проблем неповољне својинске
структуре y којој домннира друштвена својина, пораст незапослености и технолошких вишкова, нагло осиромашење великог броја грађана и слично.
Није ce могло нп очекпвати да ће ce y таквим околностима синдикат помирити с претпоставком да су привредне коморе аутентични, компетентни и легитимнп репрезентп послодавачких интереса и да су y стању истрајати y испуњењу
преузетах послодавачких обавеза према раднидима. Синдикат je могао веровати
y испуњење тих обавеза само под условом да гарант за то буде и држава, тим пре
што y друпггвеним предузећпма, која запошљавају већину радника, не постоје
послодавдп y класпчном смислу, будућп да друштвена својина, де фацто, нема
титулара. С друге стране, и представницима државе je било јасно да би ce без
таквог трипартитног приступа тешко очувао, односно успешно држао под контролом социјални мир, до кога je јавним властима посебно стало. Према томе, y
поменутим околностима, које још увек нису превазиђене, све три партнерске
стране имале су довољно разлога за успостављање међусобне сарадње, не само y
области уговорног уређивања радних односа него и тттттре.
Због наведених разлога, не треба оклевати са отпочињањем колектжвних
преговора и закључивањем оппггег колективног уговора на нивоу Југославије.
Имајући y виду постојеће прилике y земљи, као и досадашња искуства y
закључивању општих колективних уговора y Србији и Црној Гори, неопходно je
да ce и на савезном нивоу приступи закључивању трипартитног општег колектмвног уговора, без обзира на то што je колективно преговарање, по природи
ствари, бипартитног карактера. Друкчији приступи н упорно инсистирање на
поштовању упоредних искустава и уобичајених стандарда y овој областм не могу
много помоћи јер ce њима грубо игнорише наша стварност, која захтева атиттична, нова и оршнална решења - примеренија наишм приликама. Туђа искуства
треба поштовати, нарочито ако су општеприхваћена y свету, али им не треба по
11. Нацрт Општег колективног уговора Тугославије израдила je трипартитна Експертска
група, основана посебном одлуком Социјалног савета Савезне владе. Експертску групу су
сачињавали представници Савезне владе, Привредне коморе Југославије и Савеза самосталних синдиката Југославије, као и известан број професора радног права и других неутралних стручњака.

сваку цену робовати ако y датим околностима не одговарају нашим потребама и
интересима.
Ниједну државу y савременом свету не мучи проблем друштвене својине
(осим држава које су биле y саставу СФРЈ), питање њеног тптулара и статус
послодавца y друпггвеним предузећима. Ретке су земље које су изложене вишегодшпњим санкцијама ОУН и које су преживеле све оно кроз шта je последњих
десетак година пролазила и са чиме ce још увек суочава Савезна Република Југославија. Већ десетак годнна y нашој земљи je фактички присутно ванредно
стање, које су наметнули творци новог светског поретка. Такво стање захтева
примену посебних правила и механизама y многим областима друштвеног живота и рада, па и y поступку колективног преговарања, како би ce заштитилп витални интереси привреде, грађана п друштва y целини. Док трају ванредне околностп морају ce примењивати и ванредна правила п принцшш. У случају наше
земље, то ce огледа и на примеру закључивања трипартитних општмх колективних уговора Србије и Црне Горе. Очпгледно je да ситуација налаже примену
принципа трппартизма и y поступку преговора и закључивања Општег колектнвног уговора Југославије. Остали колектнвни уговори и даље би ce закључивалп између послодаваца н синдиката. Након окончања процеса својинске трансформацпје и успостављања редовног стања y области економско-соцпјалне п
развојне полптике, радних односа и запошљавања, јавног реда и мпра п сл., улога
државе y колективном преговарању свела би ce на позпције какве има y земљама
тржишне привреде.

6) Пружање помоћи, односно учешће y решавању колективних радних
спорова мирним методама
Држава je увек заинтересована за постојање добрих односа између органпзација синдиката и удружења послодавада, односно између социјалнпх партнера.
Добро функционпсање тих односа y интересу je не само државе него и друштва y
целпни. Држава ce због тога залаже за мпрно решавање свнх спорова између
послодавачких п спндикалнпх организацпја. У том смислу, она проппсује веома
рестриктивне услове за организовање пгграјкова н друтих колективних акдпја
радника, подржавајући мирне и демократске методе борбе п предузимајућн
неопходне мере за оснпвање и успешно фЈвкцноннсање трнпартптних службп и
других инстптуција за мирење, посредовање и арбптражу. Основнп задатак тах
служби, односно институција јесте да ce залажу за мирно решавање спорова који
настају y поступку закључлвања, промена, прпмене ц тумачења колектпвнлх уговора о раду. Сагласно радноправној регулативп Србије ц Црне Горе, y решавању
спорова који настају y поступку примене ошлтпх колективнпх утовора тпх реп}'блнка, a y ko je cy укључена сва три њвхова потппсннка, учествује п арбитража, састав.л>ена на прннцип\' трнпартизма.
И, најзад, треба истаћи да држава потпомаже и поспешује процесе мпрног
решавања спорних пнтања y поступку прпмене и тумачења колектнвних уговора

и путем осннвања радннх судова, често трппартптног сасгава, који осим индивидуалнпх, y мнопш земљама решавају и правне колектпвне радне спорове.12)2 Према томе, сарадња између државе н соцнјалних партнера не огледа ce само y
праћењу, усмеравању и унапређивању рада радннх судова него п y опредељнвању
њпхове структуре. У Аустрији, Немачкој, Шведској, Шпанији и ннзу других землаја, структура тих судова темељи ce на принципу трппартпзма.
И з наведеног произлази да je улога државе y решавању колективних радних
спорова веома значајна. Такав значај ce не огледа само y пружању помоћи y дрименн мнрних и демократских метода за решавање спорних питања између социјалних партнера него и y учешћу њених представника y трипартитним теллма за
подстндање мирних метода за решавање колективних радних спорова. Када ce
спорна пптања решавају y поступку пред арбитражом, састављеном на принципу
трппартизма, y њпховом решавању учествују и представници државе. У многим
земљама успешно функционшпу трипартитне институције које ce баве овом
проблематиком. По постигнугам резултатима посебно ce иствчу: Национални
бхгро за мирење y Шведској, Државни одбор за споразумевање y Немачкој, Централна п друге комисије за радне односе y Јапану, Федерална служба за мирење и
посредовање y САД, Сервис за саветодавне услуге п арбитражу y Великој Британији, Федерална комисија за пндустријске односе y Аустралији, Централни одбор за сарадњу y Данској, Конфедерацпја рада y Индијп, Националнп биро за
помирење пнтереса y Луксембургу п друге.13'

7) Проширење дејства колективних уговора
Прошпрење, екстензија или октроисање колективног уговора "постоји онда
када ce дримена једног колектнвног уговора, који je стутлто на снагу, одлуком надлежног органа (мшшстра рада пли другог органа) проширује професионално
или просторно, тј. на све раднике и послодавце y одређеној делатности".14)4 Корнстећи ce правом које му je дато, надлежни државни орган може проширити
примену колективног уговора на целу једну грану ако je то стварно потребно и
ако су за то испуњеии одговарајући услови. Од.туку о проширењу, по правилу,
доносе влада, министарство рада и други овлашћени органи.
12.

Судови не могу решавати интересне колективне радне спорове, тј. спорове који настају y
поступку преговора (који претходе непосредном закључивању колективних уговора) и
измена и допуна таквих уговора, због тога што овде ш је реч о споровима о праву, јер
право тек треба да настане. Такви спорови настају y поступку стварања, a не y поступку
примене и тумачења права. Стога, судови немају ингеренције да прописују правила за субјекте колективног преговарања, који су, y складу с принципом аутономности, самостални
y уређивању међусобних односа, чак и онда када прихвате добре услуге миритеља и
посредника, односно необавезујуће одлуке арбитара.
13. A. Trebilcocket al., Towards social dialogue: Tripartite coopération in national économie and social
policy - making, International Labour Office, Geneva, 1995., стр. 51-63. и друге.
14. Др Ч. Богићевић, Државни органи и колективни уговори о раду, Судска пракса, 9-10/94,
стр. 61.

У пракси најчешће долази до проширења примене гранских колективних
уговора. Наиме, y условнма плурализма послодавачког и синдикалног организовања догађа ce да ce између одговарајућих гранских асоцијација послодаваца и
синдиката закључи (грански) колективни уговор који ce не примењује на раднике
и послодавце који нису укључени y асоцијације које су га закључиле. Тиме ce
послодавцн п радници на које ce закључени уговор не прпмењује стављају y неравноправан положај y односу на остале послодавце и радннке.
Октроисањем колективног уговора остварују ce следећи цилзеви: 1)
унифицирају ce мишшални услови рада y одређеној граш пли делатностп; 2) свима ce намеће "професионална повеља" репрезентативнпх синдпката, односно
професионалнпх организација послодаваца и 3) отклањају ce узроди сукоба
између радника и послодаваца.15)
Екстензија колективног утовора je могућа ако ce испуне следеће претпоставке: 1) да je закључен колективни уговор на нивоу привредне гране, односно одговарајуће делатности; 2) да je организовано деловање спнднката на ннвоу
те прпвредне гране, односно одговарајуће делатности и 3) да ce колектнвнн утовор не примењује на све раднике и све послодавце којн припадају привредној грани, односно друштвеној делатности y којој je уговор закључен.
Институција проширења дејства колектнвног утовора предвпђена je, на
пример, y праву Француске, Немачке и Шпаннје. У нашем праву екстензмја
колективног уговора није предвиђена. Међутим, због све присутније плурализације снндикалног и послодавачког организовања и деловања треба озбиљно
размислпти о установљењу ове институццје и y нашој земљи.
Пропшрење дејства колективног уговора очнгледан je прпмер интервенцпје
државе y односима између послодаваца и спндпката, иако почивај}' на прпшршу
аутонолшости. Када je y складу с пропнсаним правилима, ннтервенционнзам треба третпратп као нужну и оправдану помоћ државе, усмерену ка обезбеђењу
неопходне равноправностн свнх радника и послодаваца којп раде y пстој прпвредној грани, односно делатностп.

15. Др Н. Тинтић, Радно и социјално право, книга И, Народне новине, Загреб, 1969, стр. 284.

Интелектуална права

710

П раво и привреда бр. 5-8/98.

Д р Слободан Марковић,
ванредни професор Правног факулета y КраГујевцу

Један поглед на интелектуалну својину y процесу
приватизације
У во д
Проблематпка коју обухвата тема овог рада потпуно je неизучена y домаћој
стручној литератури, a немамо податке ни о иностраној литератури која би ce на
њу директно односила. Сврха овог чланка није да попуни ту празнину, већ само да
послужи као подстицај за будућа изучавања н расправе.
Полазећи, дакле, од такве сврхе овог чланка, појмове интелектуалне својине и
прнватизације одредићемо укратко, на начин који ће осветлити само њнхове најкарактеристичније аспекте.
Интелектуална својина je општи појам који обухвата скуп више врста права,
међу којима су најзначајнија: патент, жиг, модел, узорак, ауторско право, сродна
права. За сва права интелектуалне својине je карактеристично да за предмет заштите имају нематеријално доброЧ Друга битна карактеристика права интелектуалне својине јесте да су то апсолутна права чија je функција да обезбеде свом титулару ексклузивност y погледу економске експлоатације предмета заштите. Имо- 1
1.

Код патента то je проналазак; код жига то je знак за обележавање робе или услуга y
промету; код модела то je тродимензионални дизајн који ce може применити за обликовање производа; код узорка то je дводимензионални дизајн који ce може применити за
украшавање површина производа; код ауторског права то je ауторско дело; код сродних
права то су: интерпретација, фонограм, видеограм, емисија или електронска база података.

винскоправна овлашћења из субјективног права интелектуалне својине су предмет констшутивног и транслативног промета.
Изложене карактеристнке чине највећн заједнички именитељ свих права интелектуалне својине. Даља анализа показује да свако поједино право шггелектуалне својнне има своје специфичности, којима ce овом приликом не можемо бавити.
Поред тзв. заштићених - регистрованих права интелектуалне својине (о којима je управо било речи) постоје и тзв. незапггићена - нерегистрована права интелектуалне својине. У првом реду, то су права која субјект има на основу прописа о
сузбијању нелојалне конкуренције (нпр. заштита нерегистрованог знака за обележавање робе или услута y промету). Реч je о облику запггите који нема каракгеристжке апсолутног субјективног права, што je и разлог за (релативно неадекватан)
назив “незаштићено право интелектуалне својине”. Затим, y ту групу ce убраја и
заштита пословне тајне, одн. k n o w - h o w - S L . Пословна тајна ce традиционално сматра обликом запггите интелектуалне својине зато што обезбеђује субјекту ексклузивност y погледу економске експлоатације предмета тајне. Међутим, та ексклузивност не извире ни из каквог апсолутног субјекгивног права, већ ce заснива на
факгичкој околности да тајна није доступна другима, одн. да je само онај коме je
она позната може користити. Отуда, пословна тајна нпје правнп, већ фактичкж облик заштите интелектуалне својине.
Сасвим практично гледајући, можемо констатовати да je једао нематеријално
добро предмет интелектуалне својине одређеног лица онда кад постоји правш
или факгички основ по којем економско коришћење тог добра није дозвољено,
одн. могуће другим лицима.
О комплексном процесу прпватпзадије предузећа говорн ce као о својинској
трансформацији. Ова квалнфикација, са чисто правног становишта, није сасвим
јасна. Полазећи од самог израза “трансформација” може ce стећи утисак да ce појам приватизадије, y правном смислу, исцрпљује y промени статуса предузећа. Међутим, статусна промена предузећа je последица промета својине на економским
добрима која чине кашггал одређеног прсдузећа. Стога, за потребе овог рада, на
приватизацију гледамо као на облик промета апсолутннх права на капиталу предузећа, између сгарих и нових власника предузећа.
Прилпком разматрања односа пзмеђу интелектуалне својнне и прпватпзације,
сматрамо да ce постављају два основна питања. Прво питање тпче ce идентпфпкацпје интелектуалне својине пред}-зећа које ce својпнски трансформшпе. Другим
речпма, потребно je утврднти она нематерпјална добра која су предмет одређеног
права пнтелектуалне својпне предузећа. Друго гштање тиче ce квавггафпкадпје
економске вредности тих добара.

Идентификација интелектуалне својине предузећа
Домаћи прописи о приватизацији не помињу интелект}галн}' својину. Повезаним тумачењем чл .27. Закона о рачуноводству2'1, и чл. 5. Уредбе о основама мето-

дологнје за процену вредности капитала23^ може ce доћн до закључка да je интелектуална својпна подведена под један пшрп појам - good-will. Под good-wïll-ou
законодавац подразумева нематеријална добра чија вредност прелази тзв. књиговодствену нето вредност нмовине (кашггала) предузећа. Другим речима, то су добра чнјим прпвредним коришћењем предузеће може остварити резултате чија
вредост надмашује вредност улагања y та добра.
Одређујућд тзв. прпносни метод као основни за процену вредности калитала,
законодавац нндиректно показује да je уочно значај good-will-a, па тиме и интелектуалне својнне, y структури добара која чине кашггал предузећа које ce приватизује. МеђЈтнм, ова веза пзмеђу good-will-a и интелектуалне својше je y добром
делу јавности протумачена на начин да сва нематеријална добра (сав good-will)
предузећа чпне интелектуалну својпну предузећа. Ова заблуда посебно долази до
изражаја y разматрањнма проблема приватизације код субјеката које карактерише концеЕгграцпја високо п највпше образоване радне снаге ангажоване на истражпвању и развоју, као што су научнн инстптути. Наиме, полази ce од тога радна
снага персонпфикује знање, пскуство и креатпвност (као нематерпјална добра), те
да духовни стваралачки потенцпјал запослених чшш предмет интелектуалне својнне.
Високо образована, одн. обучена радна снага и њен прнвредно искористив духовно-стваралачки потенцпјал нпсу предмет ингелектуалне својине. Формално, то
произлази из околности да законске дефиниције појединих права интелектуалне
својине не познају такав предмет заиггите, с једне, и начела numerus-a clausus-a
права интелектуалне својине, е друге стране. Суиггинскп гледано, радна снага и
њенн привредни потенцијали су нематеријална добра која не могу бити предмет
присвајања y правном смислу. Другим речима, предузеће нема искључиво право
пли искључиву фактичку могућност коришћења одређене радне снаге, одн. њених
привредних потенцијала. Радна снага подлеже прописима који уређују право личности, уговорне и радноправне односе.
Духовнн стваралачки потендијал радне снаге неопходно je разликовати од
know-how-a као тајног знања и искуства. Могућност замене ових појмова je велика, будући да су фактички носиоци тајног знања и искуства управо запослени y
предузећу. Међутпм, know-how (као облик интелектуалне својине) карактерише
његова одређеност, тј. својство да буде материјализован y конкретном производном - радном поступку или y конкретаом производу.
Такође, појмом ингелектуалне својине ннсу об}тсваћени резултати ннтелектуалног креативног рада запослених y предузећу, уколико није обезбеђен правни
или фактнчки основ по којем ове резултате привредно може користити само то
предузеће. Примера ради, не само савремена, већ и сасвим нова технологаја која je
2.
3.

Слл.СРЈ 46/96.
Уредба о основама методологије за процену вредности капитала и за ревалоризацију процењене вредности капитала и о начину исказивања капитала y обрачунским акцијама
односно уделима (Сл.л.СРЈ 44/96).

развијена y одређеном институту не представља интелектуалну својину тог инсгатута уколико je објављена y научној публикацији или на сајму на начин да ce може
применити и од стране других. Кад je реч о тајном знању и искуству (know-how),
оно ce може сматрати интелектуалном својшом дредузећа само дод следећим
условима: (а) да je предузеће уговором обавезало своје запослене да чувају тајну
не само током трајања радног односа (уговора о раду), већ и после тога, (б) да запосленп ту обавезу поштују.
Они резултати инвентивног, одн. креативног рада запослених y предузећу, чије коршдћење би било повреда права интелектуалне својнне другог, не могу ce
сматрати интелектуалном својином предузећа. Примера ради, успешан самостални рад на репликовању одређеног техничког решења које je већ обухваћено латентом другог лица, не може бити интелектуална својина, јер ce такво решење не
сме прнвредно користити.
Коначно, резултати ишедгдвног, одн. креативног рада запослених y лредузећу, којн су подобни да буду предмет права интелектуалне својине, не морају бити
предметом интелектуалне својине тог предузећа. Наиме, интелектуалну својину
предузећа чине она права на коришћење дредмета заишгге, чдји je титулар предузеће, a не његов запослени или друго лице које je по уговору било авгажовано од
стране предузећа. Питање титулара интелектуалне својпне која je настала y предузећу уређује ce превасходно уговором између предузећа и ствараоца, a тек ако уговора нема, меродавне су допунско-дисдозитивне норме одговарајућих закона који
уређују интелекгуалну својину. Тако, примера ради, ако je дредузеће наручило од
трећег лица израду дизајна за одређен производ, a ннје уговорило п прнбављање
права интелектуалне својине на дпзајну, оно није стекло интелектуалну својину,
већ je она остала код дизајнера.
Изложени прпмери само илуструју неопходвост разллковања good-will-a (y
смислу наших прописа о нрнватпзацији) од интелекгуалне својине, као и тешкоће
које ce y том разгранпчењу појављују. Другим речима, good will може али не мора
бити ннтелектуална својина дредузећа. Поставља ce логично пптање: Зашто je
важно да ce тај однос правплно разуме? Одговор je следећп: Good-will je књпговодствени појам. У хшотези да je одговарају^шм књиговодственим методама
good-will одређеног предузећа правшшо утврђен, небитно je разгранпчење између ннтелект)7алне својше п осталих облика имовине предузећа која чпнп
good-will. Алп, правнлна идентпфикација интелектуалне својпне предузећа може
имати значај за правнлно утврђење вредности good-will-a. У том контексту, отвара ce и питање утврђивања вредности пнтелекдуалне својше предузећа.

Утврђивање вредности интелектуалне својнне предузећа
У тржишним условпма, одређено економско добро вреди онолпко колдко пзноси цена по којој je купац спреман да га купи. То важи д за good-will, као и за интелек'1уалну својину обухваћену њдме. Закон о рачуноводству y свом чл.27., ст. 3.

управо полази од тог принципа кад дефшшше good-will као вредност утврђену
изнад књцговодствене вредностп нето имовине, остварену приликом купопродаје

правног лица између независних учесника y таквој грансакцији.
Будући да y процесу приватнзације утврђивање (тачније, процена) вредности
имовпне предузећа претходн трансакцпји промене власника, примена помеаутог
метода одређивања вредности good-will-a, одн. интелектуалне својпне предузећа
нпје применљива. Таксфе, врло je непоуздано упоређнвање са истнм или сличним
добрпма која су већ продата, јер good-will, одн. интелектуалну својину предузећа
карактерпше висок степен пндпвидуалнпх својства која практично онемогућују
поређења. Примера радп, тешко je могуће на основу “цене” која je поетигнуга за
прибављање права на корпшћење жпга “Heineken” закључити која je вредностжига “Б Ж Г .
Уместо тога неопходно je коршлћењем прпносног метода извршити пројекцију економског потенцпјала конкретних нематеријалних добара предузећа y будућности, н на тај начпн утврдити вредност његовог good-will-a, одн. интелектуалне својше.
ОграничавајуЕп ce сад само на пнтелектуалну својину, долазнмо до питања како, на пример, утврдити вредност жпга “Navip” нли “YUGO”, патента за нови послутгак пропзводње пенпцшшна, фабричке тајне која ce односп на одређени технолопжп постутпак и сл. У основи, ово шггање ннје правне, већ je економске прпроде.
Економска струка познаје п друга добра код којих je тржптпну вредност могуће
проценнгн једино прпносном методом. Правна струка, пак, има улогу да укаже на
специфичне правне оквире y којима je могуће економски користити иигелектуалну својину, што je од значаја за прнмену приносне методе y процевш њене вредностп.
Прво, потребно je разликоватп интелектуалву својину која je ограниченог
временског трајања, од оне која нема ограничења y трајању. Временском огранвчењу трајања подлежу патент, узорак, модел, ауторско и сродна права, право заштите топографија интегрисаних кола, право сортне заштите. Код ових права логично je да вредност односног облика интелектуалне својпне опада пропорционално протеку времена важења. Насупрот томе, нема временског огранвгаења
трајања за жиг и ознаку географског порекла пронзвода, што значи да протек
времена, сам по себи, не утиче на смањење вредности ових облика интелектуалне
својине. Кад je реч о тзв. незапггнћеним - нерегистрованпм облицима интелекгуалне својине као што су пословна тајна (know-how) или нематеријална добра која
ce могу штитити само на основу права сузбијања нелојалне конхурендије, ствар je
нешто сложенија. Наиме, иако нема формалног ограничења трајања за ове облике интелекгуалне својине, они, пракгично гледајући, нису неограниченог трајања.
Пословна тајна постоји док ce не открпје или док треће савесно лиде самосталним
креативним радом не дсфе до нематеријалног добра које je предмет туђе тајне;
спољна обележја робе или предузећа, која ce штите на основу прописа о сузбијању
нелојалне конкуренције, подложна су тзв. разводњавању, тј. губитку тзв. снаге

обележавања, тако да временски чинилац није сасвим занемарљив ни код процене
вредности овог облика интелектуалне својине4*-*. Уз то, потребно je имати на уму
да je интензитет заштите код овнх облика интелектуалне својпне слабији него што
je то случај код тзв. заштићених облика интелектуалне својине.
Друго, уколико je предузеће деривативни титулар одређеног облика пнтелектуалне својине на основу уговора о лнценци, одн. уступању права, битао je да ce утврдп да ли давалац лиценце дозвољава да она буде предмет промета y оквиру процеса својинске трансформадпје предузећа. Напме, уговор о лпценци, одн. уговор о
уступању права интелектуалне својине je по својој природп најчешће утовор intuitu
personne, тако да уступилац није равнодушан према правној судбини лиценце коју
je уступио друтоме. Он најчешће условљава бпло који облнк располагања лиценцом од стране стицаоца лиценце, давањем сопствене сагласности на такву трансакцију. Према томе, y случајевима y којима нема сагласностп уступиоца лиценце,
вредност лиценце ce, прпликом процене вредности имовине предузећа, не узима y
обзир, a y тренутку извршења својинске трансформацпје уговор о лнценци ce раскида.
Треће, права интелектуалне својине имају територпјално ограничено дејство.
Код оних облмка тзв. заштаћене интелектуалне својине која настаје одлуком државног органа, то значи да права делују само на терпторијп државе која пх je својим актом признала. Код осталпх облпка интелектуалне својине то значи да ce
заштита на територији одређене државе равна пскључиво према прописима те државе. Последнца коју овај принцип територпјалности има на процену вредности
ингелектуалне својпне je следећа: Наднонална тржшпта земаља y којима одређени облик интелектуалне својине предузећа нема заштпту, не могу ce узетп y обзпр
пршшком пројекцпје прнноса од тог облнка интелектуалне својине. Примера радж, ако југословенско предЈ-зеће које je привредно активно y внше европских н
азијсквх држава има патент за одређени проналазак само y Југославнјп н Мађарској, за процен}' вредносга тог патента могу ce узети y обзпр економскп потенцијали корлшћења тог проналаска само y Југославнјн п Мађарској.
Чехврто, чињеница да ce пршшком прцватпзадије предузећа дешава ‘‘пнтернн” промет капитала, при чему предузеће задржава свој правнп субјективптет према трећим лицима, доводн до извесних “аномалија” y погледу промета одређених
права интелектуалне својине. Конкретно мислимо на географску ознаку порекла
производа или услуге, као облик интелектуалне својине. Као што je познато географска ознака порекла пропзвода je једино субјективно право ннтелектуалне
својине, које није преноснво. Др}тим речима, у к о л т о je пред^зеће које ce приватизује Т1пу7лар овог права, оно га не може правним послом пренети на друго лице.
Међутпм, као саставни део кашггала предузећа, оно може, y поступку приватизације, бигги пренето из државног или друштвеног власнпштва y прнватно, тј. може
доћи до “интерне” промене власника тог права.
4.

Наравно, постоје и ретки примери дуготрајног и успешног чувања пословне тајне, као
што je то случај са рецептуром са справљање екстракта за освежавајуће пиће Coca-Cola.

Резиме
Приликом размишљања о приватизацији интелектуалне својине предузећа
постављају ce два суштинска шггања. Прво ce осноси на идентификацију интелектуалне својине предузећа, одн. њено разграничење од појма good will, који има
пшре п непрецизније значење. Друго шггање односп ce на утврђење новчане вредности интелектуалне својине. За ту сврху једшо je применљив тзв. приносни метод процене. Примена пршосног метода je посао економисте који мора да познаје
и одређене правне аспекте различитих облика интелектуалне својине.
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Проф. dp Радован Д. Вукадиновић,
професор Правног факултета y Крагујевцу и
Факултета за Менаџмент y Београду

О плану Европске уније за послератну обнову Југославије
- узети или оставити
“А ко узмгш кајаћеш ce,
ако не узмеш кајаћеш ce

1. Увод
У циљу стабшшзације појпггичких н економскнх прилвка y земљама југоисточне Европе, министри спољннх послова држава чланица Европске унијс и
представншс Европске Комисије су, заједно са минисгрима БиХ, Бивше Југословенске Републике Македоније (БЈРМ), Хрватске, Албаније, Бугарске, Мађарске,
Румуније, Русије, Словеније, Турске, САД, Канаде и Јапана, и уз учешће представнпка Европског Савета, ОУН, УНХЦР, НАТО, ЗЕУ , ОСЦЕ, ММФ, Светске
банке, Европске ннвестиционе банке, Европске банке за обнову и реконструкцију
и развој и других представника политичких иницијатива и организација за европску и регионалну сарадњу, као што су Ројамонтски процес, BSEC, CEI, SECI i S E ЕСО, на међународној Конференцији одржаној 10. јуна y Келну усвојили П акт о
стабилности југоисточне Европе.1^ Пактом су дефинисани принцвпи којима ће ce
ЕУ руководити y регулисању својих спољнополитичких и економскпх односа са
државама југоисточне Европе: Албаннјом, БиХ, БЈРМ, Хрватском и СРЈ, како би
1.

Slabilily Pacl for South Eastern Europe, објављен на више сајтова на Интернету, између
осталих и на: http://www.ue.eu.int/Newsroom

се њиховим народима и целом региону обезбедила дугорочна спољна и унутрашња безбедност, привредни развој, јачање правне државе и истинска демократија.
П акт чини осам делова, који су посвећени следећим питањнма: учесницима и опису ситуације (део I, чл. 1-4); начелима и нормама (део П, чланови 5-8); задацима
(део Ш, чланови 9-10); механизмима на којима ће почшвати Пакт (део IV, чланови
12-16); улогама и сарадњи између учесника (део V, чланови 17-32); процесу међународне донаторске мобилизадије и координације (део VU, члан 41); имплементацији и механизму надгледања (део VIII, чланови 42-43). П акт je праћен Анексом
који je посвећен питањима организације Округлог стола земава југоисточне
Европе и радним састанцима.
Време одржавања овог првог послератаог саветовања правника y привреди,
као и последице агресије НАТО на Јутославију, наметнули су потребу да ce првобитна најављена тема о облицима интервеницје Европске уније y привреду држава
чланица замени оваквом темом. Међутим, због карактера Саветовања y оваквом
раду нпје могуће (а није ни потребно) обрадити сва питања из Пакта, већ само
основне карактеристике начела којима ће ce Европска унија руководити y всфењу
своје спољне политике према државама југоситочне Европе, са посебним освртом
на место СР Југославије. Након разматрања ових општих питања, y другом делу
рада биће речи о штети насталој за време агресије и плановима могуће обнове и
реконструкције Југославије.

2. Нови институционални приступ Европске уније према државама
југоисточне европе
Као основни правни инструмент за инстшуцпонално регулисање новнх односа између Европске уније и држава југоисточне Европе, Пактом о стабилности je
предвиђено закључивање нове врсте гзв. споразума о стабилизацијп п асоцијацији
или придруживању (САС).
Европска унија ће заједничку сдољну политнку према земљама југоисточне
Европе водити не само политичким средствима, већ н корпшћењем значајнпх финансијских и других подстицајних инстру\1ената. Иако СРЈ није ^ествовала на
Конференцијп, y самом Пакту je изражена спрсмност да њено пуноправно укључивање y П акт буде поздрављено након окончања Косовске кризе y складу са политичким принципима Гр^ие 8 , поштујући при томе све учеснпке, принцппе п цил>еве овог Пакта.23'*
Као основни метод рада предвиђено je сазивање окр^тлог стола за југоисточну Европу који ће радити преко три облика радних састанака'9 на којима ће ce разматрати питања:
- остварпвања демократизације и људских права;
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- економске реконструкције, развоја п сарадње, укључујући економску сарадњу y регпону и између региона п осталог дела Европе и света, и
- пптања безбедности, као пгго je сарадња y правосуђу и унутрашњим пословима, миграција, борба протпв организованог криминала, корупције, тероризма и
других кримпналних и нелегалнпх активности.
Иако су сва ова питања мсђусобно повезана и условљена, чини ce да ће за СР
Југославију од приорнтетног значаја бити питање прецизирања и спровођсња оног
дела П акта о стабилности који ce односп на реконструкцију и економску обнову
држава северног Балкана. Пакгом je нредвиђена економска помоћ државама регаона, a посебно Јутославији након престанка НАТО агресије. Без обзира што
СРЈ није учествовала на Конференцнји о послератној обнови Балкана, из изјава
званичника Европске уније може ce закључити да je и Србијн остављена могућност укључввања y П акт и коришћење средстава из Пакта. Приступање Пакту,
међугим, отвара низ питања политнчког и економског каракгера.

2.1. Од регионалног приступа до Пакта о стабилности
Паралелно са бруталним ратшш разарењем Јутославије, y чему су учествовале и земље чланпце Европске уније као чланице НАТО савеза, y оквпру Европске
уније су разматране и опције за њену послератну реконструкцију и укључивање У
европске пнтеграцпоне процесе. Европској унији као да je било неопходно да ce
ситуација y њеном суседству драматизује до ратних сукоба да би њени челниди дефинисали сопствену^ улогу? y међз^ародним односима. Догађајн из непосредне
прошлостп као да су јој ипгаи на руку. Тако ce Европска унија два пута суочила са
непосредним пзазовом не само да дефинише, већ и да покуша да спроведе своју заједничку спољну политику према државама нечланицама.
Првн пут ce пред таквим изазовом нашла 1989-1991. године након стварања
нових држава насталнх распадом СССР и након распуштања СЕВ-а. Н а овај изазов Европска унија je одговорила тзв. политиком пропшривања свог чланства:
закључивањем нове врсте sui generis уговора, тзв. европских споразума о придруживању са готово свим државама централне и источне Европе, док je са Русијом
закључила, таксфе посебан, Споразум о сарадњи и партнерству. Европским споразумима заикгересованим државама je y перспективи стављена могућност њиховог пужоправног чланства, након што испуне врло ригорозне полжтичке и економске услове. Н а основу Европских споразума прва шесторка: Пољска, Чешка,
Мађарска, Кипар, Естонија, али и Словенија могу очекивати да већ идуће 2000. годжне отпочну преговоре са ЕУ о пуноправном чланству.
Други изазов спољној политици Европске уније je настао насилним растурањем претходне СФРЈ, y чему су прераним признањем отцешвених република Словеније и Хрватске активну улогу имале и неке њене водеће чланице. Рат y Хрватској и Босни ставио je y искушење Европску унију да, након потпнсивања Споразума из Мастрихта, покаже реалне домете новопрокламоване заједничке спољне
политике. И поред учињених напора да на новим основама, преко тзв. заједничких

тројки, нађе решење за настале сукобе, показало ce да она то не може остварити
сама и да су главну улогу и даље задржале САД.
Но, на основу искустава стечених на југословенској несрећи из рата y Хрватској и Босни, Европска унија je дошла до сазнања да и према државама југоисточне Европе мора имати јединствени и особени приступ. У том циљу je и на ширем
међународном плану било покренуто неколико инидијатива не само од ЕУ већ и
од САД и самих држава Балкана. Тако су САД покренуле иницијативу за сарадњу
земаља југоисточне Европе на бази самопомоћи, тзв. SECI, док су саме балканске
државе покренуле инвцијативу за стварање Балканске федерацпје. Своје виђење
развоја овог дела Европе Европска уаија je 1996. године исказала формулисањем
тзв. регионалноГ приступаУ Циљ регионалног приступа je био да подстакне и помогае имплементацију Дејтон/Париског и Ердутског мировног споразума како бн
ce створила зона политичке стабилности и економског просперитета, пре свега
између до тада зараћених страна, али и y читавом регнону. Ово je требало остварити промовисањем одржвве демократије н правне државе, као и поштовањем
људских и мањинских права. У економском погледу требало je оснажптн економске активности преструктурирањем економије и инфраструктуре п преоријевтацијом раније ратне економије ових држава на цивнлне активности, као и подстицањем да ce напусти ранпја командна привреда и пређе на тржишну привреду. Оспм
тога, од држава које су учествовале y наведеним мироввим процесима ce, према
регионалном приступу, тражило да првенствено међусобно развијају што тешњу
полнтичку и економску сарадњу како би y складу са постпгнутим нивоом међусобних односа могли тражпти успостављање адекватнпх билатералнпх односа са
Европском унијом. У ствари, пет држава јутоисточне Европе су биле подељене y
две групе којима je био стављ,ен y изглед различмт сценарпо приблпжавања
Европској унији. У прву групу су сврстане државе које нису учесгвовале y ратним
сукобима 1991-1995: Бивша Југословенска Република Македошја и Албанпја, a y
другу преостале три државе: БиХ, Хрватска и СРЈ.
Међутим, и поред тога тттто je Европска унија y перттоду 1991-1999. годттна на
име разних водова помоћи (без трошкова избеглнца) y наведенпх пет држава уложила преко 7 мшшјарди еура, нпје допшо до очекпваних промена ни y полптпчком, ни y економском смислу које би пх учишше подобним за придр)жпвање. Регионални npHciyTi не само што није довео до придружнвања ових земал>а Европској унији, већ je агресија НАТО на СРЈ показала да и даље постојп изражене међуетвичке тензије и да je регпон далеко од стабилног. Било je очигледно да je регионалним приступом понуђено обећање приблпжавања ЕУ схваћено као шаргарепа на сувише дугом штапу. Агресија НАТО на СРЈ je показала сву неуралгичност Балкана, поново истакла његов геостратешки значај, али п опасности које
његовом дестабилизацпјом могу настатп не само за државе овог регнона, већ п за
Европску уннју, a пре свега за непосредне суседне државе као њене потенцпјалне

чланице. Отуда ce паралелно са агресијом на СРЈ као одговор на “нову полптичку
сптуацију” y региону y Европској унији радило на формулисању новог приступа
према земљама овог региона којп бн ce, додуше, базпрао на регноналном приступу
п осталим регионалнпм шшцијативама, алп би био обогаћен н новим снажнијим,
редикалнијим п подстицајнпјим фцнансијсклм пнструментима.
Новп прнступ je дефннисан Пактом о стабилности за југоисточну Европу, a
његову основу чини “стабплизациони процес прндруживања”. Спровсфење стабилпзацпоног процеса прпдружпвања je заснивано на следећим инструмевтима:
1 . на увођењу п развоју нове врсте бплатералннх уговорннх односа нзмеђу
Европске уније и држава региона, тзв. “Стабилизадионих н прпдружујућих спора33x 1a” (САС);
2 . на даљем развијању и унапређивању постојећих економских и трговинских
односа y оквиру држава региона, као и са трећим државама н организадијама;
3. на развијању и делимичној преоријентацији постојећих облика економске и
фпнансијске помоћл;
4. на повећаној помоћи за процес демократнзацпје, изградњу установа цивилног друиггва и едукацију;
5. на корпшћењу новпх могућности за сарадњу y разлвгчитим пољима укључујућп п правосуђе и ^ ч р а ш њ е послове, и
6. на развијању полжтичког дијалога, укључујући и појштички дијалог на реш оналном вивоу.

Прилпком форм}7лисања ових инстрЈччената пошло ce од кључне претпоставке да свих пет држава региона жели да ce y ближој или даљој будућности укључи y
Европску унију, па je задатак Уније да тај процес приближавања и постепеног
успостављања што чвршћпх односа олакша и што je могуће више убрза. Као
основни правно институционалшт инструмент предвиђен je тзв. Стабилизациони н
асоцијациони (прндружујући) споразум (САС). Закључивањем ових Споразума
успоставила би ce нова врста билатералних односа y коме би државе југоисточне
Европе, тзв. “група 5” , стекле статус тзв. “новог придруженог члана”.
Према типологији споразума које je ЕЗ/ЕУ y претходном периоду закључивала са трећим државама овп споразуми по својој садржини представљају нешто
између класичннх сиоразума о сарадњи или кооперацији и европских споразума о
придруживању.
Одмах након потписивања САС од новопридружених чланица ће ce тражити
да спроведу потпуни режим функционисања слободног тржшпта. При томе ce полази од претпоставке да су тржишга новопридружених држава и по територији, и
по економској снази сувише мала да бн могла да ce брже развијају без слободног
приступа тржишту ЕУ . Садашњи обим међусобне трговинске размене између новопридружених држава износи мање од једне десетине y односу на обим размене
који исте државе остваре са ЕУ. Примера ради, и претходна и садашња Југославија већ дуже времена око половине свог извоза реализују на унутрашњем тржишту Е У , док y осталим новопридруженим државама ово учешће износи између

70 и 80%, од укупног извоза. Са становишта ЕУ, укупан извоз из новопрвдружених држава чпни мање од 1% y њеном укупном увозу. Стога je предвиђено да
ЕУ као прву меру укине сва ограничења на увоз све робе (и индустријске и пољопрнвредне) из новопридружених чланица. Н а овај, на први поглед, једнострани
уступак ЕУ, новопридружене чланице морају одговорити укидањем увозних дажбина на производе из ЕУ чнме би ce успоставила зона слободне трговине. Режим
зоне слободне трговине би касније био проширен и на међусобну трговиву између
новопридружених чланица. ЕУ би компензирала део губитака које би по основу
укидања царина претрпеле новопридружене чланице. Међутим, због негативног
искуства са корупцжјама приликом царињења и опорезивања робе y извозу и увозу, новопридружене чланице могу да рачунају на ове компензације тек након што
ce надзорни органи ЕУ увере да je царинска контрола мзвршена часно и ефикасно.
Према неким проценама Центра за европске политичке студије,5) Србнја би годишње по основу изгубљених царнна имала право на компензацију око 600 милиона еура, Црна Гора на око 27, a Косово на 57 милиона еура, док би издатак. ЕУ за
све новопридружене чланпце износно око 1,5 мшшјарду еура.6)

2.2. Услови за потписивање стабилизационих и асоцнјационих
споразума
За разлику' од регионалног приступа којим je државама региона y дуторочном
периоду било стављено y изглед потписнвање билатералних споразума са Европском унијом зависно од постигнутог нпвоа међусобне регионалне сарадње и од
испуњености ржорозно постављ>ених економскмх и политпчких услова, Пактом о
стабилности предвиђен je обрнут и радикалнн приступ. Уместо пријема нових чланица тек након што задовоље ригорозне критеријуме н након дутотрајних и постепених преговора, наведеним државама je стављена y изглед опцнја да већ првог јануара 2000 . године потпишу нову врсту споразума, ако испуне пре свега полвтичке
услове. Они су, додуше, доста пшроко формулисанп као:
1 ) попгговање демократије, правне државе, људскнх и мањинскнх права, укључујући и слободу медија.;
2 ) одржавање слободнпх и фер избора п пуно пошговање изборних резултата;
3) одсутство сваке днскриминације;
4) спровођење првог корака економских реформи путем прпватизације п укидања контроле цена;
5) доказана спремност за развијање добросуседских односа;
6 ) доследно и потпуно спровођење Дејгонског споразума (за БпХ, Хрватску и
СРЈ);
5.

6.

D. Gros, An Economie System for Post-War South—East Europe, Prepared for the CEPS confé
rence: A System for Post-War South-East Europe, Bmssels, 19 May, 1999. Internet: http://
www.ceps, be/wdlist.htm.
Исто. Вид. табелу y анексу 2

7) постизање значајног напретка y испуњавању услова за отпочињање преговора;
8) остварнвање значајних резултата y области политичких и економских реформп (стабиЈшо економско окружење, либерализацију цена, конкурентски банкарски сектор и др.) и

9) кроз доказану сарадњу y развијању добросуседскнх односа.
Као пгго ce видн, од економских услова захтева ce спровођење само првог корака економскпх реформи кроз прнватизацију и укидање контроле цена, док ce
остварпвање осталих економских услова очекује y каснијем периоду након поттшсивања САС. Закључивањем Споразума о стабилизадији и придруживању утоворне стране преузимању међусобне обавезе да на усаглашенп начин развијају сарадњу y следећим областима: на пољу демократизације п изградње цнвилних установа, на пољу правосуђа и унутрашњих послова, y међусобним трговинским односима, на пољу економске и финансијске помоћи и y области политичког дијалога.
Започињање конкретних преговора зависпће од позитивног извештаја који ће
припремити Комисија за сваку државу поједшачно. Комисија ЕУ je већ констатовала да тренутно ове услове не испуњавају БиХ и Хрватска. Тек потписивањем
САС подесне државе могу за остварнвање наведених циљева рачунати на фпнансијску н другу помоћ од стране Уннја.

3. Економске последице Н А ТО агресије и процена еастале ш тете
Како ни након више од месец дана од како je престала агресија НАТО на Југославију (у време писања овог рада) нема званичних података, и поред тога што
су основане републичка и савезна Комисија за пријављивање и процену штете, то
ће бити коршпћени подаци из студије Групе 17, прелиминарннх оцена Центра за
европске студије (CEPS) из Брисла и Међународног монетарног фонда.7)
Према проценама CEPS-a укуш а економска пггета настала за време од 11 седмица бомбардовања (од 24. марта до 9. јуна) нзноси 29,608. 5 милијарди USA долара. У овако обрачунату штету нису, међутим, укључене: 1) штете настале губитком људских ресурса која ce односи на Албанску популацнју на Косову, 2) пггете
на домаћинствима на Косову, и 3) штете настале као последица уништеног прир7.

Овај део рада je урађен на основу показатеља Групе 17 (Г17): Economie Conséquences of
NATO Bombing: Estimâtes of Damage and Finances Require for Economie Reconstruction of
South-Eastem Europe, Summary o f June 1999, Радни папир који je поднет на South Eastem
Europe Forum (Форуму за Југоисточну Европу), објављен на Интернету: www.ceps. be/SEE.
htm; и анализа Европског центра за политичке студије из Брисела. Вид. и Dr John Yarwood,

Organisation and Resources in Kosovo: Principles, Proposais, Estimâtes and Urgent Decisions,
An Ideas Paper to inform the debate on the reconstruction process, GHK International. Објављено
на Интернету: http://www. ceps.be; INTERNATIONAL MONETARY FUND - The Economie
Conséquences of the Kosovo Crisis: An Updated Assessment, Prepared by staff of the International
Monetary Fund, in consultation with the World Bank staff, Approved by Michael C. Deppler and G.
Russell Kincaid, May 25, 1999, Интернет; http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/kosovo/

одног добра и еколошка пггета. У овако процењеној штети највећи део ce односи
на губитак надионалног богатства који ce састоји y уништеној инфраструктури и
губитку капитала y економским и неекономским сферама (при чему нису узети y
обзнр оштећени природни извори) и износи 2ф милжјарде USA долара. Преосталих 23,2 милијарде USA долара чжне тзв. будући опортуни тропкови (opportunity
costs), тј. пропуштени приходи шш изгубљена добит коју ће Југославија изгубити
од садашње вредности бруто друштвеног производа (БДП) због негатавних ефеката које ће рат производити и y следећих 10 година. Тако je при процени укупне
штете време узето као кључни фактор за продену економских губитака, тј. пггете,
узрокованих агресијом, a процењени износ ce неће повећати само ако ce са реконструкцијом почне одмах, y 1999. години. У супротном пзгубљена добит ће 6 егги још
већа.

Табле 1: Табела 1: Укупна економска пггета настала НАТО бомбардовањем
Област

У купна штета
(USA $ y милионима)

А. ИНФРАСТРУКТУРА

805.4

А.1. Саобраћај

355.0

А.2. Електро енергетска и преносна инфраструктура

270.0

А.З. Остала инфраструктура

180.4

Б. ЕКОНОМ СКА ИНФРАСГРУКТУРА

2,884.2

Б.1. Индустријска постројења

2,762.2

Б.2. Пољопривредна постројења

39.0

Б.З. Туристичка и хотелска индустрија

45.0

Б.4. Остало

38.0

Ц. НЕЕКОНОМ СКИ ЦИВИЈШ И ОБЈЕКТИ

373.3

Ц.1. Културни и историјски споменици (само трошкови рестаурације)

100.0*

Ц.2. Објекти јавног сектора

72.3

Ц.З. Постројења (објекти) приватног сектора (домаћинства)4*

201.0

Д. УНИШТЕНО ПРИРОДНО БОГАТСТВО (ДОБРО)
Е. ГУБИЦИ ПРИРОДНОГ БОГАТСТВА (А + Б + Ц + Д)

4,062.9

Ф. ГУБИЦИ ЉУДСКИХ РЕСУРСА***

2,300.0

Г. ГУБИТАК БДП КОЈЕ НИЈЕ РЕЗУЈГГИРАЛО ЗБО Г УНИШТАВАЊА КАПИТАЛА

23,245.6

(Е + Ф + Г)
УКУПНА ЕКОНОМСКА ШТЕТА

29,608.5

Трошкови који су настали као резултат уништавања природног добра и загађења животне
средине, као и неповратна штета на културном и историјском наслеђу, која je део националне и светске баштине, нису обрачунати због начелног става да такве штете нису поде-

сне за разумне економске процене.
** Штете на домаћинствима на Косову ннсу укључене.
*** Бројни'убијени, рањени или нестали Албанци вису укључени.
Извор: Г 17 - ЦЕПС.

Због последица рата пндустријска пропзводња y СРЈ ће y 1999. години пасти
за 44,4% y поређењу са претходном годином, a значајан пад ce очекује п y осталим
секторпма, укључујућл п пољопривреду. Према проценама ЦЕПС-а, укупни БДП
ће бити смањен за 40,7%, прн чему ће ce извоз смањити за 55%, a увоз за 58%. Између 200.000 и 250.000 људи ће остати без посла тако да ће ce стопа незапосленостп повећатн од 25,1% (у 1998) на 32,6% y 1999. годпнп

Табле 2: Табела 2: Дејство рата на најважније макроекономске показатеље
y СР Југославији4
1989

1998

1999а

1999/1998

БДП (USA $ y милионима)

30,831

17,442

10.348

-40.7%

БДП per capita (USA $)

2,941

1,643

975

-40.7%

Индустријска производња
(индекси; 1989 = 100)

100.0

37.3

20.7

-44.4%

Извоз (USA $ y милионима)

4,461

2,858

1,291

-54.8%

Увоз (USA $ y милионима)

5,383

4,849

2,037

-58.0%

Спољнотрговински дефицит (USA $ y
милион.)

-922

-1,991

-746

17.9%

25.1%

32.6%

Показатељ

Стопа незапослености (%)
а) Према процени Групе 17.
Извор: Г 17 - ЦЕПС.

4. Перспективе СРЈ за закључивање САС и коришћење средства за
обнову
ЕУ je тренутно своје односе са државама из “групе 5” регулисала на различите
начине.
Од потенцијалних новопридружених чланица, ЕУ je једино са Албанијом (од
1992) и са БЈРМ (од 1998) закључила споразуме о сарадњи, док je положај бивших
југословенских република различито уређен. БЈРМ, БиХ и Хрватској ЕУ je одобрила аутономне трговачке мере (једностране повластице y погледу царш а и квота на одређене производе пршшком извоза y ЕУ). БЈРМ, БиХ, Албанија и Хрватска су користиле и финансијску помоћ по основу PHARE/ОБНОВ A програма, али
je Хрватској суспендовано ово право од 1995. године. У најгорој ситуацији je, свакако, СРЈ, која након суспензије споразума о сарадњи 1991. године, није успоставила институционалне односе са Европском унијом, a ЕУ јој je само y другој полови-

ни 1997. година одобрила аутономне трговинске повластице. У периоду од 1991. до
1999. године СРЈ je од ЕУ једино по основу различитих врста хуманитарних помоћи добила укупно 1.034,4 мшшона ЕУРА, док je y првом полугсфу ове готтште добила 31,6 милиона ЕУРА.
Усвојени П акт о стабилности свим државама ставља y изглед генералну могућност унапређивања постојећих односа. Право приступа преговорима признато
je и Југославији. И y званичним и y незваничним документима ce истиче да Југославија “има исту генералну перспективу као и друге државе кад испуни релевантне услове”. Реч je о условима који су одређени y закључцима Савета од 29. априла
1997. y Копенхагену. И y председничким закључцима са састанка Европског савета одржаног 3-4. јуна y Келну, наведено je да ће учешће Југославије y Пакгу о стабилности бити “испитано са дужном пажњом и тек кад испуни услове међународне заједнице на Косову. Решење косовске кризе представља претходни услов.
Европски савет je такође поновио нужност прогреса y остваривању демократских
слобода и y поштовању права мањина” . Комисија je, међутим, констатовала да Југославија тренутио не испуњава највећи број од наведенпх услова. И y погледу
БиХ и Хрватске Комисија сматра да није одговарајуће време за отварање преговора.
Кад je реч о Црној Гори y закључцима je нзражена спремност Уније да до
“крајњих граница помогне Републпку Црну Гору под њеном демократском владом” како би јој ce омогућило да ce користи погодностима из Пакга о стабилносги
од самог почетка уз “попгговање територијалног интегритета и суверешггета СР
Југославије”.8)
Наведене оцене су изведене из извештаја које je Комисија поднела Савелу?26.
маја ове године. Према овом извепггају БиХ ће бптп одобрено да н даље настави
да користи погодности из аутономних трговачких преференцијала и PHARE програма која ће бити узмерена на реконструкцију и изградњу потребних институцпја, као и за спровођење мировног споразума. И Хрватској ће бити одобрено да
настави са коришћењем погодности из аутономних трговинских повластпца, док
ће укидање суспензије на коришћења средстава из PHARE програма бнти условљено даљпм напретком y развијању демократије, посебно y области реформе медија, изборннх реформи н повратка избеглица.
Према извештају Комисје y демократским н економскнм реформама највпше
су одмакле БЈРМ и Албанија. Стога предлаже да, y складу са закључцима Савета
од 8. и 26. априла ове године, сачмни студију подобности (feasibility) за отпочињање
преговора. У међувремену, ЕУ ће односе са овнма државама развијати y складу са
закљученим Споразумима о сарадњп п на основу одговарајуће Декларацпје о политичком днјалогу, као и Споразумом y области транспорта (са БЈРМ). За то време обема државама ће бити дозвољено да и даље користе све врсте помоћп које су
користиле и y ранијем периоду.
8.

Тачка 11, став 3. Пакта

У поменутом пзвештају најгоре je прошла СРЈ. Попгго je извештај сачињен за
време агресије НАТО на СРЈ због овог, према речима Комисије “конфликта на
Косову”, оцењено je да СРЈ не само што није подесна за одобравање аутомних трговинскнх повластнца, коришћење средстава из PHARE програма и за отпочињаље прешвора за закључивање САС, већ je прнпрећено завођењем нових и пооштравањем постојећих санкција. Југославији je једнно одобрено да користи средства по разним видовнма хумашггарне помоћи, али ће п она бити географски усмерена на Косово п Црну Гору. За обнову Косова предвиђено je одобравање три врсте помоћп:
а) средства за хуманитарну помоћ са циљем да ce олакша повратак избеглица и за ове сврхе je већ издвојено 182 мплиона еура који ће битн подељени преко
Хуманитарне канцеларије Европске заједнице која ради заједно са УНХЦР;
б) средстава намењених за реконструкцију која ће ce одобравати y складу са
већ постојећим програмом ОБН О В А (програм за обнову претходне Југославије).
За ова средства засада једино може конкурисати Косово;
ц) средстава за макроекономске пројекте која ће ce одобравати y форми зајмова, као и за платнобилансну помоћ, са циљем изградње одговарајуће привреде и
побољшање услова за будућу регионалну интеградију.
За прикупљање и управљање расподелом потребних средстава Комисија
Европске уније je заједно са Светском банком и друтим међународним пнствтуцијама основала Европску агенцпју за реконструкцију (ЕАР), као подружницу
Европске банке за обнову и развој, чнје ће седиште битн y Солуну, a подружница y
Прпштинн. Агеницја ће пружати и техничку помоћ y састављању пројеката за реконструкцију. И ако не постоји коначна оцена настале штете, према претходним
проценама планирано je да ce мимо средстава која ће бнти расподељена на име хумашггарне помоћи и макроекономског развоја преко ове Агенције y прве три године расподелн између 500 и 700 милиона еура годшпње на име реконструкције.
Потребна средства ће ce издвајати из буџета ЕУ и прикупљати од других донатора. Сазивање прве донатарске конференцпје са задатком да прикупи краткорочна средства, пре свега, за збрињавање избеглица, je већ планирано за 28. јули
ове године y Бриселу, док ће на донаторској конференцији y септембру бити размотрен детаљан план прикупљања средстава за хуманитарну помоћ, средстава за
реконструкцију н макро финансијску помоћ и, ако то буде могуће, за друге облшсе
и области.
За средства Агениције могу конкурисати само програми обнове на Косову y
складу са условпма који су постављени y програму “О БН О В Е”. Средства ће ce
одобравати за подршку приватним инвеститорима за улагања y конкретне пројекте y региону, a не владама будући да ЕУ има негативна искуства са одобравањем
средстава владама y земљама y транзицији y претходном периоду. З а Србију je
предвиђено коришћење једино средстава за помоћ независним медијима и за повратак избегаица и привремено расељених лица. Остали програми обнове из дру-

гих делова Србије могу конкурисати, зависно од касније донетих политичких одлука y оквиру услова постављених y Пакту о стабилности.
Према тренушом стању ствари, Србија не може рачунати на озбиљнију помоћ од ЕУ ни након престанка агресије НАТО и доношења одговарајуће резолуције УН. И поред тога што су и Европски савет и Г 8 поздравшш престанак агресије и громогласно најавили амбидиозне планове за реконструкцију и обнову Балкана, слично Маршаловом плану после П светског рата, пгго ce тиче простора СРЈ,
ова средства су пре свега намењена подручју Косова и Црне Горе. Без обзира што
су огромне матерпјалне штете настале не само на подручју Косова и Метохије, већ
и Новом Саду, Нитпу, Београду, Врању, Чачку, Крагујевцу п осталим деловима
Србије, брига ЕУ je усмерена, пре свега, на обнову Косова.

5. Србија на раскрсници
Ако ce изузме хуманнтарна помоћ која ће из различитлх извора бити дељена и
изван Косова и Метохије, али чијим коришћењем ce не може решити питање обнове, већ само гашења тренутних хуманитарних пожара, средства за реконструкцију и обнову и макроекономске пројекте ce могу тражити илп y сопственжм изворима или са стране из странпх извора.

Табле 3: Табела 3: Попис најургентнијих потребау Југославији које ће бити
финансиране из страних средстава
Број Основ
1.

Хуманитарна помоћ избеглицама

USA $ y милионима
195.8

2.

Реконструкција испоруке енергије и јавног грејања

275.3

3.

Реконструкција приватних домаћинстава*

201.0

4.

Реконструкција најважнијих мостова и прелаза

300.0

5.

Програми запошљавања и социјалне сигурности
Укупно:

200.0
1,172.1

4 Наведени износи не укључују средства за реконструкцију домаћинстава на Косову
Извор: Г 17 - TTFTTC

Тако су ce Југославпја п Србија, као и неколпко пуга ранпје, поново нашле на
раскрсницп путева који воде ка обновн земље п укључнвању y мсђународне односе.
Ослањање на сопствене снаге носп опасност да ce и поред велшшх одрицања п
дал>е повећа економски јаз y односу не само према развнјеннм европским државама, већ и према државама централне и јужне Европе које су нам колико јуче гледале y леђа, јер ce из суве дреновнне тепжо пгга може нсцеднти (тзв. опција “остави”). Према проденама Групе 17,9^ због вшпегодпшњих санкцпја и последица ра-

това који су вођенн y БиХ п Хрватској југословенској привреди je било потребно
25 годпна да достигне ниво из 1989. године. Последиде агресије НАТО и изазване
економске штете су овај рок продужиле за још 15 година. У међувремену ће ce,
међутим, јаз између нивоа развијености домаће привреде и привреде упоредивих
држава увећаватп.
Ако ce изабере друта опдија, тзв. опдија “узми”, такав пут може изгледати
“мање патриотскн” п мање “оригпналан”, али водп отварању преговора за пошиспвање САС п корпшћењу средстава за реконструкцију. За укључивање целокупне Србије y процес реконстр)тсцпје заинтересована je и Европска унија. У полнтичком смислу овај интерес може битн генерално дефинисан као настојање ЕУ да
спречи настанак “црне рупе” y средпнп регпона који бн могао настати изолацпјом
Србпје. То би могло пматп далекосежне п политичке и економске последице јер
ce ранпја п о л ш ж а изолацпје и санкција показала као контрапродуктивна. Са
БД П од мање од 975 USA $ по глави становнпка y 1999. години, тако ослабљена
привреда y којој влада социјална несигурност народа би могла послужити као погодно тле за “нрацпонално размшпљање и тензије између народа”. Са становишта
интереса западнпх земал>а то би могло довести до а) нековггролисане економске
импграције пз Србпје (процена je да ће ce број незапослених попети на 500.000), б)
до даљих штета због немогућности корншћења југословенске инфраструктуре
(процена je да су трошкови транспорта споредним правцима због рушења мостова
на Дунаву, 3 пута већи и да су већ нанели озбиљне штете), и ц) до губитка тржпшта y југопсточној Европп, при чему ce тржшпте Србије третнра као “важно регионално тржшпге”.
Међутим, корпшћење средстава je условл>ено претходним спровођењем инстнтуционалних реформи. Институционалним реформама требало би: 1) y областп реформе правног система обезбедити неопозиву потврду поштовања права
(правне државе) и доследну забрану ретроактивног дејства правннх прописа, 2 ) y
области економског система: макроекономску стабилизацију, обнову поверења y
финансијски систем, либерализацију услова спољне трговине и доследно спровођење прнватнзације. Успостављање трајне макроекономске стабилности претпоставља уравнотежење буџета и потоуно ел 1»шнисање квази фискалног дефицита,
као и успостављање стабилне и конвертибплне валуте: y почетку везивањем за немачку марку преко дуплог система, a онда потпуном “еуризацијом” од првог јануара 2003. године и потпуном интеградијом y монетарнн систем Е У . Обнову поверења y финансијски систем требало би остварити пуним укључивањем домаћег банкарског система y међународни финансијски систем, што подразумева реформ}'
домаћих банака и других финансијских институција.9
9.

Вид. Economie Conséquences o f NATO Bombing: Estimâtes o f Damage and Finances Require
fo r Economie Reconstruction o f South-Eastern. Europe, Summary o f June 1999, Радни папир
који je поднет на South Eastern Europe Forum (Форуму за Југоисточну Европу), објављен на
Интернету: www.ceps. be/SEE.htm.

Прихватање оваквог пута подразумева јасно опредељење Југославије да као
стратешкн циљ постави потпуно укључивање Југославије y ЕУ најкасније до 2010.
године, с тим што би након спровођења радшсалних реформи преговоре за стицање “новог придруженог члана” требало почети већ првог јануара 2000 . године.
Ч ш и ce да je ово последња шанса да ce овим пугем југословенска два вагона
прикључе композицији европских ингеграционих токова која ће нас одвести и y
Светску трговинску организацију и међународне фшансијске организације. Ако
ce ова шанса не искористи постоји опасност да југословенски вагони (или један од
њих) за дуже време остану на слепом колосеку.

Др Душко Лоиандић,
саветник савезног министра за спољну трГовину

Заштита од субвенционисаног увоза према правилима
СТО и Европске уније и прописи СР Југославије
1. Југословенски прописи y погледу заштите од субвенционисаног
увоза
Законом о спољнотрговинском пословању СРЈ1) усвојеном 1992. године, y
члану 60., став 8 .,2) предвиђена je могућност зашгите домаће привреде од увоза
робе која je била предмет државних субвенција y земљи порекла ијш извоза. Овај
став превпђа да:
"Ако субвенција ијш премија која ce директно илж индиректно одобрава y
земљи порекла или извоза одређеног производа, пзазива или прети да изазове озбиљну штету домаћој производњи, или да знатно успори оснивање и развој нове
домаће производње, надлежнн савезни орган може по посебно спроведеном поступку прописати компензаторну царину до износа субвенције или премије ".
Одредба о могућности примене компензаторне царине je садржана y истом
члану 60. Закона о спољнотрговинском пословању y коме ce налазе и одредбе о
примени аитидампитпких мера на увоз y СРЈ производа који су предмет дампиншке праксе. Треба истаћи да су y наше законодавство директно инкорпориране
одредбе о антидампившким мерама ГАТТ-а/СТО, путем недавно усвојеног Закона о потврђивању Споразума о примени члана VI ГАТТ-а 19943-*- иако СРЈ још
1.
2.

Службенилист С Р Јбр. 46/92, са изменама y бр. 46/92,16/93, 24/94, 28/96, 29/97 и 59/98.
Према измењеном члану 60., y складу са најновијим изменама Закона о спољнотрговинском пословању од 4.12.1998. године (Сл.лист СРЈ бр. 59/98).

није постала члан ове организације. Међутим, док ce Закон о спољнотрговинском
пословању y погледу примене антидампиншкнх мера директно позива на одредбе
ГАТТ-а/Светске трговинске организадије, с друге стране y наше законодавство
није инкорпориран и Споразум СГО о субвенцијама и компензаторним мерама.
Домаћи законодавац je дакле, на различит начнн поступио y погледу две врсте доста сличних заштитних мера на увоз које je предвидела СГО: y случају антидампиншких правила, законодавац je то "потврдио" и инкорпорацијом y домаће прописе основног Споразума о антидампингу СТО , док y погледу антисубвендионих
правила, то није учињено. Међутим, према нашем мишљењу, ово не представља
препреку да са на основу члана 60., став 8., Закона о спољнотрговинском пословању води антисубвенциони посгупак на увезену робу, као и да Савезна влада донесе
н одговарајуће мере y форми компензаторне царине, имајући y виду да су ове
одредбе довољно јасне и да оне пружају довољан законски основ за такав поступак.
Као и y случају антидампиншког поступка, по аналогијн, поступак би требало
да заинтересовани привреднп субјекги покрену посредетвом Привредне коморе
Југославије (видети члан 60., став 4. Закона), која бн такав предлог, са одговарајућпм образложењем, доставила надлежном савезном органу задуженом за односе
са иностранством.
Један од могућих разлога зашто je југословенски законодавад мање пажње посветио антисубвенционим правилима y односу на антидампиншка правила, лежи y
чвљеници да су до сада компензаторне мере y међународним трговинским односима бнле примењнване много ређе него антндампиншке царпне. Тако je, према последњем извештају Европске унпје Светској трговинској организацији34*), y периоду између 1994 п 1997 године y Унији покретано годишње између 24 и 43 антидампиншка поступка. С др}те стране, y 1997. години су важиле само две антисубвендионе мере ЕУ на увоз из трећих земаља: на куглпчне лежајеве пз Тајланда и на
полпестер влакна пз ТурскеА Ситуацпја je нешто др)тачпја y праксн САД, које
традицпонално чешће користе ову меру на основу закона усвојеног још крајем
претходног века. Према извештају ГАТТ-а нз 1994. године, 15 од 50 актуелнпх слу3.

4.

Тј. члана ГАТТ-а који регулише антидампиншке мере. Објављен y Службеномлисту СРЈМеђупародниуговори, бр. 7/98, од 4.12.1998, стр. 3-19. Ускоро би требало да буде објављено
и практично упутство за подношење захтева за покретање антидампиншког поступка, које
ce припре.ма y надлежном савезном министарству за спољну трговшу. Текст овог Споразума који ce односи на практичну примену антидампиншких мера je објављен са свим
осгалим споразумима Уругвајске рунде Светске трговинске организадије y CTO: Резултати Уругвајске рунде мултилатералних трговинсклх преговора. превод правних текстова,
ИЕН, Београд, 19%, стр. 157-182. О антидампингу шире видети код Д. Лопандић: Антидампиншки прописи Европске уније и југословенски извоз, Пословна политика , година
XXVIII, октобар 1998. године.
Видети WTO: Trade Policy Review, European Union, Report by the Secrétariat, WT/TPR/S/30,
20.10.1997, стр. 55-56.
Ibid. 56.

чајева процедуре решавања спорова y ГАТТ-у ce односило на субвенције и компензаторне мере6'1. Осим тога, након усвајања нових правила Ургувајске рунде
СТО, може ce очекивати де ће и друге земље чешће него до сада примењивати антисубвенционе мере, што ce већ запажа y пракси ЕУ y 1998. години.
У наставку, y првом делу изнећемо основна правила Споразума ГАТТ-а и
Европске уније y погледу автисубвенционих мера. У другом делу, ова правила
илустроваћемо једним првмером нз праксе ЕУ .

2. Правила СТО о субвенцијама
Правила о субвендијама y ГАТТ-у/СГО изграђивана су врло постепено, јер je
ГАТТ из 1947. године, како му само име каже (Општм споразум о царинама и трговинп) y основи био оријентисан само па трговинска и царинска питања. ГАТТ
регулише питања субвенција само y два члана (чланови VI i XVI), док je пигање
примене царнна врло детаљно регулисано. Чланом VI каже ce, између осталог, да
ce на увоз може наплаћивати "компензаторна даж бш а ", под којом ce подразумева
"специјална дажбина која ce наплаћује са циљем да ce неутралише свака премија
или субвенција која ce директно илж индиректно одобрава за израду, за производњу шш за извоз производа". У члану XVI предвиђена je општа обавеза да ce
ГАТТ-у нотификују сви значајнији облици националних субвенција, о чему ce могу обављати и одређене консултације, на захтев неке чланице ГАТТ-а. У истом
члану (тачка 3.) постоји и обавеза да ce не одобравају субвенције примарним пропзводима, које би за последицу имале остварење "више од правичног удела y међународној трговини тог производа". Од 1958. године постоји обавеза развијених
земаља које су то прихватиле да ce не одобравају извозне субвенције на индустријске производе. Утврђена je листа забрањених субвевција, што je касније потврђено y оквиру преговора "Токжорунде" (1979).7^
У оквиру Уругвајске рунде о оснивању СТО, отишло ce корак напред, јер je
постигаут нови "Споразумо субвенцијама и компензаторним дажбинама", чији je
циљ да ce дограде одредбе Споразума о интерпретадији и примени чланова VI,
XVI i ХХШ (ГАТТ-а), како je договорено током Токијске рунде. Овим новим споразумом, по први пут je дата дефиниција "субвенције". Осим тога, субвенције за
непољопривредне производе су класификоване y три велике категорије: "забрањене субвенције", "субвенције против којих ce може покренути поступак", односно применити компензаторна дажбина y складу са одредбама ГАТТ-а и дозвољене субвенције (против којих ce не може покренути поступак)8).
Дефиниција субвенције. Према члану 1. Споразума сматра ce да постоји субвендија y случајевима када постоји финансијска контрибуција привредним субјек6.

7.

Наведено према UNCTAD: The outcome ofthe Uruguay Round: An initial Assesment, supporting papers to the Trade and Development Report 1994, UNCTAD/TDR/14(supplement), New
York, 1994стр. 93.
Ibid, str. 91.

тима од стране владе ијш неке јавне институције, било да су y шггању директни
или посредни трансфери средстава (дотације, зајмови, унос акција), било покривање обавеза (нпр. гаранције код зајмова), било да ce влада одриче неког потраживања/прихода (порез и сл).
Споразум уводж кључни концепт "специфичне субвенције", на које ce могу
примењивати копмензаторне мере. То значи да ce ради о субвенцији која je доступна само одређеном предузећу или групи фирми или индустрија. У којшко су
субвенције "неспецпфичне ", тј. ако ce додељују на основу објекгивних крнтерија и
услова, оне нису забрањене.
У члану 3 Споразума, изричито ce забрањују све субвенције које ce односе на
извоз, тј. које "зависе од извозног успеха предузећа" илп чије добијање зависи од
коришћења домаћих уместо извозннх инпута. Уз Споразум je приложен посебан
анекс I са илустративном листом 12 група извозних субвенција које су забрањене.
Друга група субвенција су оне које могу потпасти под компензационе мере,
дакле које су y начелу забрањене, уколико имају негативне последжце по интересе
држава чланттца, односно проузрокују им "озбиљну пггету". У члану 6. Споразума
дата je дефиниција "озбиљне пггете ", a y члану 7. су предвиђени правни лекови, односно процедура консултација и решавања спорова пред панелом СТО. У случају
да ce утврди постојање негативних ефеката, чланица која врши субвенцпонпрање
je y обавези да укине субвешџф или да одстранп негативне ефекге.
Најзад, y трећу групу субвенција спадају y начелу дозвољене субвевшдје, против којих ce не покрећу компензаторне мере. Оне ce деле y две групе: неспецпфичнс субвснцијс (како смо всћ ранијс навсли), као и спсцифичнс субвснцијс y појединим областима. Специфичне субвенције су y начелу дозвољене y областима
помоћи за индустрпјска истраживања и претходне разво јне акгивности, помоћ неразвијеним регионима, као и некн видови помоћи за прилагођавање привреде новим захтевнма за заштиту човекове средине. Међутим, важно je указати да су
одредбе y погледу дозвољених субвевцнја транзиторног карактера, предвиђене да
важе само пет година, након чега ће битп извршена њихова ревизија (члан 31.
Споразума).
Споразум СТО такође обухвата детаљна правила која ce односе на поступак
примене компензаторних дажбш а (покретање, истрага, правпла о доказивању,
начин рачунања субвенција, судска кошрола, утврђивање штете). Компензаторне
мере, ако ce уведу, не могу трајатп више од пет годша. Као и код антидампнншких поступака, могуће je закључење аранжмана о ценама на увоз субвенцгонисане робе и слично.
Правила о субвевцијама не важе y потпуности за земље y развоју и земље y
транзицијм. Најмање развијене земље, као и ЗУР са мање од 1.000 УСД по становнику су пзузете из прпмене одредби о забрањеним извозним субвенцпјама. За 8
8.

Осим већ наведене литературе, о овој теми видети и превод брошуре СТО: Светска
трговинска оргаиизацнја - Трговииска правнла за будућност, Београд 1996, Изд. ИЕН, стр.
49-51.

остале ЗУ Р забрана пзвозног субвенцонисања ступа на снагу 2003. годпне. У случају земаља y транзпцији, прелазнп перпод за примену одредбн о забрани субвеницпја je седам шдина. Најзад, поступак против увоза из ЗУ Р ће ce обуставнти ако
нпво субвенцнја не прелази 2% пли 3%, плп ако обим субевенционисаног увоза
чпнп мање од 4% укупног увоза слпчног производа y земљу увозницу.
Када je реч о пољопрпвредним производнма, за њпх важе посебне одредбе садржане y "Споразуму о пољопривреди" Уругвајске рувде.910)

3. Правила и пракса Европске уније
3.1. Нова правпла Европске заједнпце y области занггнте од субвенционисаног
увоза су донета 6.10.1997. годпне y форми уредбе бр. 2026/97 (у наставку: уредба
Е 3).10: Овом уредбом замењена je раније важећа уредба Е З која ce истовремено
односпла на ово пптање, као и на антндампнншке мере.11*) Уредба Е З y попгуностп преузима резултате Угургвајске рунде, односно правила новог Споразума о
субвенцијама и компензаторним мерама СТО, али je истовремно још обимнија и
детаљнија него поменути Споразум. Осим одредби преузетих из споразума СТО,
које ce између осталог односе на дефеницију субвенција, поделу на забрањене и
дозвољене субвенције, начин рачунања субвенције, одређивање штете и слнчно, y
уредби Е З много су детаљније него раније предвиђене процедуралне одредбе, које
ce односе на начхш покретања поступка против субвенционисаног увоза, вођење
поступка, утврђивање чпњенжца, доношење привремених мера, наплату компензаторне царине и јавно објављивање информадија, прикупљених y току поступка.
Према члану 10. уредбе Е З, поступак може покренути било које правно или
физичко лнце илн удружење које делује y име представника неке "ивдустрије Заједнице". Сматраће ce да je услов испуњен када су захтев подржали произвсфачи
ЕУ чпја заједничка производња чини пајмање 25% укупне производње тог производа Захтев ce подноси, било директно Комнсији Е З, било држави чланици ЕУ,
која ће га проследити Комисији. Најзад, мера ce може донети и по основу иницијативе неке државе чланице, која располаже са довољно информација о постојању
субвенционисаног увоза који прмчињава штету домаћој привреди. Уколико Комисија установи да постоји основ за покретање поступка, она ће y року од 45 дана тај
поступак и покренути, уз објаву y Службеном листу Е З . 12/1
Видети СТО: Резултати Уругвајске рунде...1ос.си, стр. 37-53.
Coucil Régulation (ЕС) No. 2026/97 od 6.10.1997 on protection against subsidised imports from
countries not members o f the European Community, Official Journal o f the EC, L 288,
21.10.1997, p. 1-33.
11. Régulation (EEC) No 2423/88 on common rules fo r protection against dumped or subsidised
imports from countries which are not members o f the EC, Official Journal o f the EC, L 209,
2.8.1988.
Члан 10„ тачка 13. Уредбе Е З бр. 2026/97.

9.
10.

У случају покретања поступка, Комисија доставља заивтересованим странама
упитник, на који би требало да одговоре y року од 30 дана (слично као и y антидампиншком поступку). У начелу, поступак Комисије Е З би требало да траје годину дана, a никада више од 13 месеци. ) У току поступка, y оправданим случајевима може бити донета привремена мера (привремена компензаторна дажбина),
али не раније од 60 дана од покретања поступка и не касније од девет месеци од дана покретања поступка. Компензаторна дажбина не може бити виша од висине
укупних субвенција које су утврђене, a може бити и нижа, уколико ce оцени да je
то довољно да ce елиминише штета коју трпи привреда ЕЗ. У току поступка, може бити закључен и посебан аранжман радн завршетка поступка, било између Е З
и државе која je одобрила субвенцију (у форми укидања субвенције која je y питању), било између Комисије Е З и предузећа која су уживала субвенцију (у форми
аранжмана о извозним ценама, тј. подизањем цена производа).
Поступак може бити завршен, било одлуком да ce не донесу компензаторне
мере (нпр. уколико je обим увоза из ЗУР испод 4% од укулног увоза y Е З и ј ш ако
не постоји довољан интерес Заједнице), бнпо увођењем дефинитивне компензаторне мере, са трајањем од 5 година, или мање, уколико y међувремену дође до
укидања субвенција које су y питању.
3.2.
У циљу боље илустрације прописа Е З, y наставку ћемо навести један од
новијих примера увођења копмензаторне дажбине на увоз y Уннју.
Н а захтев конфедерације произвођача челика y Е З ( "ЕУРОФЕР "), Комисија
Е З je октобра 1997. године објавила формално отаочињање антисубвенцпоног поступка на увоз нерђајућих челпчних шшжн, пореклом нз Индпје.131415^Интересантно
je да je непгго пре тога ( y августу 1997.) Комисија Е З покренула и антидамштнптки
поступак на исгн производ из Индије. У поступак су били укључени п Влада Индије, као и десетак индијских извозника. Након нешто вшпе од осам месеци поступка, 17. јула 1998. године Комисија Е З je донела привремену меру:15\ којом je за осам шдијских компанија увела компензаторне дажбине y формп царше. Истовремено, Комисија je укинула за те компаније раније усвојене антпдампившке царине,
али je y случају једног произвођача (код кога нису утврђене субвенције) задржала
антадампиншку царину. Овим ce пракшчно индијски извоз челичних тптпжи Ha
mac» на паралелном "удару" две врсте мера: било антидампиншких царпна, било
ко мпензаторн их царина.
У образложењу уредбе, Комисија je констатовала да je размотрила примену
пет разлнчитих врста извозних субвенција које одобрава нндијска Влада на извоз
челичних ншпки y ЕЗ: ради ce о мерама којима индијска Влада одобрава ослобађање од увозних царнна индијским произвођачима/нзвознпцима којп постигн)'
одређене извозне резултате ("Passbook Scheme" или "Duty Eütitlement Passbook
Scheme") или извоз инвестицжжих производа ("Export Promotion Capital Goods
13.
14.
15.

Члан 13., тачка 9. Уредбе Е З бр. 2026/97.
Објављено y Official Journal ofthe EC, L 202, 18.7.1998.
Уредба Комисије бр. 1556/98, Offical Journal ofthe EC, L 202, 18.7.1998.

Scheme"), a y једном случају и ослобађање од одређених пореза, y складу са реализадпјом извоза ("Income Тах Scheme"). Комисија Е З je констатовала конкретно
корншћење индиректних извозних субвенција од стране свих девет испитвваних
индијских компанија, y различитим омерима (од 0,2% до чак 85,6% од реализованог извоза y ЕЗ). Комисија Е З je затнм утврдила и постојање штете код комунитарннх произвођача y испитиваном периоду (од 1994. до 1997. године) као и постојање интереса Е З да ce уведе компензаторна мера. Због тога je Комисија Е З увела
привремене компензаторне царинеy внсини од 11,5% до 25% ,зависно од конкретног од произвођача, односно од висше коришћених субвенција. Дефинитивна
уредба y нстом поступку, донесена je од стране Савета ЕУ новембра 1998. године.16)

Закључак
Заштита од субвенцпонисаног увоза, заснована на детаљним правилима Светске трговинске организације, ће y будућности представљати један од доминантних
облика увозне заштите земаља y међународним трговшским односима, еквивалентно антидампиншким прописима.
Због тога je важно да ce правна регулатива y области спољнотрговинског пословања и друга, која попггује правила СТО и Европске уније, развија и y нашем
правном систему. У том смислу правила о функционисању домаћих развојних и
других фондова (било републичких или савезних) намењених финасирању производње, односно пзвоза би требало да буду што више усашашена са међународним
прописима.
Због тога би било потребно да ce државни органн који ce баве субвенцијама и
подршком пронзводњи и извозу, као и домаћа привреда, игго више буду упознати
са наведеним правилима, a посебно са чињеницом да je свака директна помоћ извозу забрањена са гледшггга међународних правила и да потенцијално може доћи
под удар антисубвенционих мера.

16.

Уредба бр. 2450/98 од 13.11.1998, Official Journal ofthe ЕС, L 304, 14.11.1999.

Др Дијана Марковић-Бајаловић,
Институт за упоредно право, Београд

Јавни сектор привреде y праву конкуренције Европске
уније
Уводна разматрања
Однос права конкуренције према јавном секгору прнвреде je пптање које изазпва подједнак теоријски и практпчни интерес. Прнвредни субјекхи који обављају
привредну делатност од јавног интереса1) редовно су подвргнути посебном правном режиму којим ce уређује њихово пословање.2) Укојшко ce пође од става да ce
норме права конкуренције прпмењују на све тржшлне субјекте, па н на предузећа
јавног сектора, којп je, како ћемо даље впдетн, данас опште прихваћен, поставља
1.

2.

Критеријум јавног интереса ce прихвата као кључан за одређење појма јавног сектора
привреде y теорији. Осим овог, присутност других чинилаца, као нпр. проценат јавног
учешћа y оснивачком капиталу предузећа, начин оснивања предузећа (актом јавне
власти), учешће јавне власти y управљању и контроли рада предузећа такође ce првдаје
велики значај, али ce сви они могу посматрати као израз потребе јавне власти да y циљу
остваривања јавног интереса делатност одређеног предузећа подвргне својој контроли.
Види: Celesetine, P. Felsner, М.: Offentliche Untemehmen, Privatisierung und service public in
Frankreich, Recht der Intemationalen Wirtschaft, br. 1997/2, стр. 105-111, Mestmâcker,
Emst-Joachim: Europaisches Wettbewerbsrecht, Минхен, 1974, стр. 643 i даље; Табороши,
Светислав: Наш и упоредвн концепт и пракса јавнпх предузећ", Право и привреда бр. 3-6/
95, стр. 398; Шогоров, Стеван: Положај субјеката јавног сектора привреде y праву
конкуренције, Право и привреда, бр. 3-6/95, стр. 400-401.
То je разлог због чега ce y земљама англосаксонског права о јавном сектору привреде
говори као о ’regulated industries', одн. 'регулисаним привредним делатностима '. Види
Kronstein, H, Miller, J, Dommer, P. : Major American Antitrust Laws, Њујорк, 1965, стр. 293-330.

c e в р л о з н а ч а јн о ш т г а њ е р а з г р а н и ч е њ а с ф е р е п р и м е н е н о р м и п р а в а к о н к у р е н д и је ,
к а о О Б Ш те г п р а в н о г р е ж п м а т р ж ш и н о г с и с т е м а п р н в р е ђ н в а њ а , и н о р м н п о с е б н о г
п р а в н о г р е ж и м а п р о п н с а н о г з а ја в н п с е к т о р . О д г о в о р н а о в о п и т а њ е о д р е ђ у је
о б и м и з у зи м а њ а п р и в р е д н и х а к т п в н о с т и ја в н и х п р е д у зе ћ а и з р е ж и м а п р а в а к о н к у р е н ц п ј е , ш т о н м а и в е л и к е п р а к т и ч н е к о н с е к в е н ц е , и м а ју ћ и y в и д у с т е п е н у ч е ш ћ а
ја в н о г с е к т о р а п р п в р е д е y с а в р е м е н п м п р н в р е д а м а У

У упоредном праву правило о начелној примени норми права конкуренције на
јавни сектор привреде најчешће имплицитно произилази из законских одредаба.
Тако, нпр. немачки Закон против ограничавања конкуренције je y својој ранијој
редакцпји4) садржао изричито изузеће за предузећа y јавној својшш и ј ш којима органп јавне власти управљају и руководе, као и за предузећа која обављају неку од
побројаних делатности од јавног интереса. Ипак, изузета предузећа нису y потпуностп измицала контроли Савезног уреда за картеле, јер je Закон давао овлашћења овом оргаву да санкцпоннше понашања јавних предузећа којима злоупотребљавају свој повлагпћени положај на тржипггу. У најновијој редакцији Закона,^ већпна одредби о предузећжма јавног сектора привреде je изостављена, што значи да
ce сада и на ове привредне субјекге примењује редован законски режим.3456^
У САД став да ce одредбе антпмонополскпх закона генерално примењују и на
привредне делатаости које су, из различигих разлога, подвршуте државној контролн и регулисању (као нпр. банкарство, осигурање, саобраћај, снабдевање енергнјом) je више пута потарђен y судској пракси.7-1
У Великој Британији, ослобођење од картелне забране за субјекте јавног сектора привреде ce изводи на основу члана 8. Закона о рестриктивним праксама трговине, који предвиђа из)1зеће за картелне уговоре изрнчито одобрене другим законом или подзаконским актом. У начелу дакле и ова предузећа су подвргнута
ковтроли надлежних антнмонополских органа, који су законску могућност више
пута користили y праксп.8-)
Аустријски Картелни закон9) предвиђа изузећа за тржипша понашања привредних субјеката која су на основу одредаба других закона подвргнута ковггроли
других државних органа, као нпр. банкарство, осигурање, јавна привреда и саобраћај, и за државне монополе, али само онда када обављају делатност по основу за3.
4.
5.
6.
7.

8.

Види Шогоров, op.cit., стр. 401.
Измена Закона из 1990. године, објављен y B.G.B1.I, бр. 7/1990.
Измена Закона од 26.08.1998, B.G.B1.I бр. 58/1998.
Изузећа су предвиђена само за одређене привредне гране као што су пољопривреда, банкарство и осигурање.
Види о томе, Kronstein, оп.цит. такође и Immenga, Ulrich, Wettbewerbsbeschrânkungen auf
staatlich gelenkten Markten, Tibingen, 1967. Индикативан je y том погледу став Врховног
суда y случају U.S. v. Philadelphia National Bank, 374 U.S. 321, 1963. где ce истиче: "It is se llied law that 'immunity from the antitrust laws is not lightly implied”'.
Тако, нпр. случај British Gas, наведено према Korah, Valentine, "UK - Commentary", "Com
pétition Law in Western Europe and the USA", Kluwer, 1977, стр. 440.
Закон од 19.10.1988, B.G.B1.1, бр. 600/1988.

коном пренетих монополских овлашћења. A contrario понашања поменутих субјеката која нису непосредно регулисана другим законским прописима долазила би y
сферу примене Картелног закона.101-*
Положај јавног сектора привреде y праву конкуревције Европске уније je
уређен одредбама члана 90. Уговора о оснивању ЕЗ. Њиме ce, најпре, забрањује
државама чланицама да y односу на јавна предузећа и предузећа којима оне додељују посебна шш искључива права доносе или одржавају на снази мере супротне
одредбама Уговора, a посебно правила садржанжх y члановима 7. и 85-94. Затим je
предвиђена примена правила из Уговора, a посебно правила конкуренције, на предузећа којима je поверено обављање услуга од општег привредног интереса или
имају карактер финансијског монопола, под условом да примена тих правила не
онемогућава, правно или стварно, обављање посебмих задатака који су им поверени. Развој трговине не сме тиме бити погођен y обиму y ком би ce то супротставило интересима Заједнице. Из наведених одредаба произилази да Уговор о оснивању ексшшцитао подвргава субјекте јавног сектора привреде режиму права конкуренције, при чему ипак предвиђа одређена изузећа.
У нашем раду покушаћемо да одговоримо, најпре, на које ce привредне субјекте примењују одредбе члана 90. Уговора о оснивању, под којим условнма je допупггено изузимање тих субјеката из режима права конкуренцпје и, коначно, какве обавезе имају државе чланице y погледу спровсфења поменутих одредаба.

Привредни субјекти на које ce примењује члан 90. уговора о
оснивању Е З
Чланом 90.говора о оснивању разликује категорнје 'јавнпх предузећа' и
'предузећа којима државе чланнце додељују посебна нлп искључива права', не
упуштајући ce y њихово дефпнисање, што je изазвало теоријске расправе y погледу ближег одређивања њихове садржпне. Тако ce, с једне стране, инсистирало на
јавноправном чиниоцу као конститутивном елементу појма јавног предузећа. Према овом мишљењу, јавно предузеће je оно које ce оснива актом јавне властп, a право органа јавне власти на управљање дредузећем није условљено впсином државног учешћа y оснивачком капиталу предузећа већ такође пропстпче пз акта јавне
власти.1!) Према супротном м и п г б с њ у , које и мн подржавамо, приликом одређивања субјективне сфере прпмене члана 90. потребно je корпспгга ce циљним тумачењем, одн. поћи од тога какву улогу он има међу осталим одредбама Уговора о
оснивању посвећеним праву конкуренцпје. За разлику од чланова 85. и 86, који су
10.

Тако Immenga, op.cit., који упозорава да ce не сме допустити да y погледу појединих
понашања привредних субјеката настане правна празнина. Сва понашања која нису регулисаеа посебним прописима за одређену грану привредне делатности морају по њему
доћи под удар норми права конкуренције.
11. Мишљење General Attomey-a y случају Luxemburgische Staatsanwaltschaft gg. Muller, npeсуда Суда правде од 14.7.1971. Наведено према: Mestmacker, op.cit., стр. 649

посвећени прпватним ограничавањима ковкуренције, члан 90. има за задатак да
регулнше свггуације када je понашање предузећа на тржишту y значајној мери
одређено актима јавне властн. Тако гледано, разликовање категорија јавног предузећа и предузећа којима државе чланице додељују посебна или искључива права
пма само формалан значај,12)134п оба појма ce могу сажети y јединствен појам субјеката јавног сектора привреде, као привредних субјеката на чије тржишно понашање држава утиче било тако што врпш контролу над њиховим радом по различитим основнма, својинским, управљачким, надзорним, итд., било што им омогућује
прпвилеговану позицију на тржитпту додељивањем посебних или искључивих права.
Садржина појма јавног предузећа y смислу члана 90. ce може извести из Упутства Комисије ЕУ о транспарентности финансијских односа између држава чланица п јавних предузећа.1Ј') Члан 2. Упутства одређује јавно предузеће као предузеће
на које јавне власти могу да врше непосредно или посредно доминантан утицај на
основу свог власништва над њим, финансијског учешћа или правних правила која
ce на њега примењују. Претпоставља ce да доминантан утицај јавних власти на
предузеће постоји уколико јавне власти, непосредно или посредно, држе већи део
оснивачког капптала предузећа, илж контролншу већвну гласова по основу акција
издатнх од стране предузећа, или могу да поставе више од половнне чланова
управних, рЈжоводећпх или надзорнпх тела предузећа. Мада ce Упутством ограничава домашај дате дефиниције јавног предузећа само за сврхе његове примене, не
може ce порећи да она има значаја и за одређење појма јавног предузећа y смислу
члана 90. Такав став ce може извести из одлуке Суда правде y случају France, Italy
and United Kingdom v. Commission
где ce најпре подсећа да цшб одредаба члана
2. Упутства није да дефившпе појам јавног предузећа из члана 90. Уговора о оснивању, већ да установи неопходне критеријуме за разгранвчење групе предузећа
чнји финансијски односн са органима јавне власти стварају одређене обавезе за државе чланице по основу Упуства. Али, још ce истиче да je разлог због чега су
одредбе члана 90. унете y Уговор о оснивању утицај који су органи јавне власти y
могућности да врше на доношење прпвредних одлука јавних предузећа, уз образложење да ce тај утицај може вршити на основу фвнансијског учетттћа или правних правила којима ce урећује управљање предузећем (подвлачење наше). Органи
Европске уније су ce тиме определили за одређење појма јавног предузећа на горе
изнети начин. Ради ce о предузећима која јавна власт директно контролише, било
по основу величине учешћа y оснивачком капиталу предузећа, било по основу
права на управљање предузећем које извире из акта о осгшвању предузећа илм неког другог акта јавне власти.
12.
13.

Mestmâcker, op.cit., стр. 648-652
Упутсво 80/723 од 25.6.1980, О.Ј. L195, стр. 35, измењено Упутствима Комисије бр. 85/413
од 24.7.1985, О.Ј. L229, стр. 20 и бр. 93/84 од 30.9.1993,0.Ј. L254, стр. 16.
14. Joined Cases 188—190/80 France, Italy and United Kingdom v. Commission, 1982, ECR 2545.

У којшко код одређеног предузећа нису испуњени горе наведени критеријуми,
y обзир долази његово подвођење под другу категорију субјеката наведених y члану 90. Уговора, предузећа којима државе чланице додељују посебна илж пскључива права. Одлучујући критеријум y овом случају није карактер власнипггва над
предузећем нити ко вриш кошролу над његовим радом, већ посебан, привилегован положај на тржшпту који произилази из неког акта јавне власти, као нпр. доделе различитих права y виду адмвнистративних дозвола, концесија, зајмова и сл,
али и прописивања обавеза за предузећа, нпр. y виду обавезне каргелизације.15)
Уколпко пођемо од прешоставке да држава додељује појединим привредним
субјекатима посебна или искључива права због тога што je то нужан услов остварпвања одређеног јавног интереса (при чемо не улазимо y то колико je тај интерес
правилно дефинисан, нити да ли су додељена права заиста неопходна за његову реализацпју), долазимо до закључка да Уговор о оснпвању имтипттштно прпхвата
критеријум јавног интереса као кључан за разгранвчење субјекгивне сфере примене изузећа предвнђеног y члану 90. Тим пре уколико ce категорпје јавног предузећа и предузећа којима су поверена посебна шш искључива права ставе y везу са
категоријом предузећа којпма je поверено обављање услуга од општег привредног
интереса. Све наведене категорије бп ce могле заменпти једннственпм појмом јавног предузећа, схваћеног y пшрем смислу,1б) којп обухвата предузећа на чије пословање органи јавне власти врше директан утицај (јавна предузећа y ужсм смислу) и предузећа којима су додељена посебна плп искључива права ради обављања
услуга од ошптег привредног интереса.
Осим разјашњења на које категорије предузећа ce прпмењује члан 90, потребно je подсетнтп и на садржину појма предузећа y контексту права конкуренције
Европске уније. Садржина тог појма обухвата свако лице, правно плп фнзпчко,
које обавља лукративну привредну делатност. 17-) Због тога што ce y пракси често
дешава да ce остваривање јавнпх пвтереса поверава неком јавноправном субјекту,
15.

Mestmacker, op.cit., стр. 652. У досадашљој пракси органа ЕУ срећу ce различите категорије субјеката. Тако, нпр. y случају Bodson v. Pompes funèbres des régions libérées, случај бр.
30/87,1988, ECR 2479, предмет cnopa je била екслузивна концесија за обављање погребних
услуга поверена приватном предузећу. У случају Corbeau, случај Ц-320/91, наведено према
Pollard, D., Ross, М. European Community Law, London. 1994, стр. 846-847, преиспитивана je
законитост доделе искључивог права на прикупљаае, транспорт и дистрибуцију поште
француској Управи пошта. У трећем случају, Hôfner & Elser v. Macroiron GmbH, случај
C-41/90, CMLR, 6p. 4/1993, стр. 306, y питању je била законитост акта o додели искључивог
права на запошљавање лица y Немачкој државном заводу.
16. Тако и Mestmacker, op.cit., стр. 649, који сматра да ce изузеће предвиђено ставом 2. односи
на све категорије предузећа наведених y ставу 1. и 2, a која ce по њему могу обухватити јединственим појмом јавног предузећа. Овај став потврђује и Суд правде y спору Bodson v.
Pompes funèbres, op.cit. када каже да je "...циљ члана 90. да одреди услове за примену
правила конкуренције садржаних y члановима 85. и 86. на јавна предузећа, предузећа
којима су поверена посебна или искључива права од стране држава чланица и предузећа
којима je поверено обављање услуга од општеГ привредног интереса".
17. Raybould, D.M, Firth, A.: Law o f Monopolies, London, 1991, стр. 211-212.

важно je пстаћи да појам предузећа y праву ЕУ обухвата и јавноправне субјекте
уколико обављају неку привредну активност.18)

Услови за изузеће од примене правила конкуренције
Члан 90. Уговора о оснпвању прописује трп услова за изузимање претходно
наведеннх категорија јавних предузећа од примене правнла конкуренције, два позптпвна п један негативнн. Потребно je да предузеће y пптању обавља службу од
општег прпвредног пнтереса п да примена правила конкуренције спречава обављање посебних задатака који су му поверени, алж и да развој трговине није тиме
угрожен на начпн који je супротан интереспма Заједнице. И з дикције интерпретиране одредбе ce не може поуздано одговорнти на питање да ли су државе чланице
слободне да самостално утврде садржхшу општег привредног интереса19^ или, напротпв, органи Заједнице имају право не само да процене да ли ce тај интерес y
конкретном случају сукобљава са интересима Заједнице (развоју трговше између
држава чланица), већ п да на позитиван начин уређују његову садржину.
И теорпја п пракса органа Европске уннје су ce приклоншш овом другом ставу, чиме су ce два формалноправна услова за изузеће субјеката јавног сектора привреде од примене правила конкуренције фактички стопжла y један. Одређујући
пгга су интереси Заједннце, органн ЕУ су себи дали за право да утврђују и садржину општег привредног интереса. То ce образлаже ставом да монополи на појединим тржшптама добара н услуга омогућени актима држава чланица ремете реализацпју једпнственог тржшпта, због чега je потребно преиспитати оправданост њиховог даљег посгојања и то не само са аспекта држава чланица већ и Заједнице.20-1
Приликом дефпнпсања општег привредног интереса, као критеријума разграничења неопходних од сувишних монопола, основно полазпште je био карактер роба и услуга, одређен начином њихове понуде на тржишту и степеном тражње за њнма.21^ Тако посматрано, издвајају ce три категорнје добара п услута. Најпшру категорију чине робе и услуге које нису потребне свим потрошачима, због
чега не постоји јавни интерес да ce обезбедн њихова снабдевеност. Тржишта тих
роба и услуга морају бити препутптена слободној конкуренцији.22) Другу, ужу категорију ч ш е робе или услуге које такође нису потребне свим потрошачима али
чије снабдевање ce врпш преко одређене инфраструктурне мреже, над којом по
Види случај Нбпег & Elser v. Macrotron GmbH, op.cit, где je Суд правде примениио члан 90.
на немачки завод за запошљавање, као установу јавног права, уз образложење да посредовање при запошљавању представља делатност привредног карактера.
19. Што je, нпр. био став Фравцуске, државе са веома развијеним јавним сектором привреде,
чија аргументација ce заснивала на члану 222. Уговора о оснивању, који државама - чланица.ча оставља слободу y погледу избора правног режима својине. Celestine, Felsner, op.cit.,
стр. 100.
20. Ehlermann, C-D.: Managing monopolies: the rôle ofthe State in controlling market dominance
in the European Community, European Compétition Law Review, 6p. 2/1993, стр. 61
21. Celestine, Felsner, op.cit.
18.

правнлу један субјект, јавноправни или приватаоправни, има монопол. У том случају потребно je раздвојити располагање инфраструктурном мрежом од самог
снабдевања робом, одн. вршења услуге. Искључиво право располагања инфраструктурном мрежом не оправдава и монопол над снабдевањем робама или услугама, већ налротив ствара обавезу уступања инфраструктурне мреже на коршпћење под једнаким условнма свима који желе да понуде робе шш услуге посредством
инфраструктурне мреже.2223-*Коначно, трећу, најужу категорију чине робе и услуге
које je потребно обезбедити свим потрошачима y довољном обиму, по повољним
ценама и недискриминаторним условима, и за које су по правилу инфраструкгурне
мреже првобитно и биле изграђене.24^ Ta категорија производа ce y праву Европске уније назива 'универзалним услугама’ и само y погледу њих je државама чланицама дозволзено да и даље задрже ексклузивитет над њиховим вршењем. За сада су органи ЕУ тек учинпли почетае кораке на утврђивању категорија роба п
услута којима ce пршшсује карактер универзалних. Тако су y области телекомуникацнја само услуге говорне телефоније дефинисане као универзалне услуге.25)
У погледу начпна утврђивања пспуњености последњег услова, да прнмена
правила конкуренције на субјекге јавног секгора привреде спречава, правно илв
фактички, обављање посебних задатака који су им поверени, нажалост не располажемо са довољно података. Фактичку препеку отварању тржжпгга слободној
конкуренцији може представљати нпр. економска неисплативост снабдевања понуде одређених роба или услуга, што врло често и чини основнн разлог ингервенције јавне власти на тржжпту.26) Пример из праксе ЕУ представља случај Corbeau
и други слтгчни случајеви који су за предмет имали монополе на обављање поштанскпх услуга.27-1Вршење класичнпх поигганских услута, y виду преношења и достављања писмених пошнљака по ценама приступачним свим категоријама потрошача je економски непрофитабилна делатност, због чега ce субјектима којима ce
поверава њихово обављање истовремено даје искључиво право на обављање других, истороднпх, алж профитабилних услуга. Наплатом вппшх, монополских цена
за другу категорију услуга омогућава ce компензација губптака y непрофитабил22.

23.

24.
25.
26.
27.

Види y том смислу случај Corbeau, op.cit. где je Суд правде издвојио две категорије
поштанских услута: услуге прикупљања, превоза и дистрибуције иоште које ce морају
обезбедити за све кориснике на целој територији државе чланиде под истим условима, и
специфичне поштанске услуге за којима имају потребу само одређене категорије корисника, као нпр. прикушвање пошиљки y просторијама пошиљаоца, већа брзина и безбедност испоруке, могућност промене места опредељења током транспорта. Монопол за
вршење ове друге категорије услуга по мишљељу Суда није оправдан.
Види y том смислу Упутство Савета о установљавању унутрашњег тржишта за телекомуникационе услуге применом одредбе о отвореном приступу мрежи, бр. 90/387, О.Ј. L192,
стр. 1, којим je извршена хармонизација услова за слободан приступ телекомуникационим
мрежама.
Нпр. изградња телекомуникационих мрежа за обављање услуга говорне телефоније.
Види члан 2. Упутства Комисије 90/388.
Види Табороши, op.cit., стр. 393.
Види код Celestine, Felsner, op.cit.

ном сектору. Препупггање профитабилних услуга деловању конкуренције фактички би онемогућило снабдевање потрошача непрофитабилним услугама.

Обавезе држава чланица y спровођењу члана 90. уговора о оснивању
Иако члан 90. изричито прописује обавезу држава чланица да ce уздржавају од
доношења пли одржавања на снази мера које ce супротстављају правилима конкуренцнје садржаним y Уговору о оснпвању, све до краја осамдесетих y ЕУ ce одржавало уверење да су државе чланице и даље слободне да самостално одређују
обим н садржину посебних шш искључнвих права, осим y случају државних монопола на увоз п пзвоз робе, посебно забрањенпх чланом 37. Уговора о оснивању.28)
Додела посебних нли пскључивих права je била допуштена,29) али je вршење тих
права могло бити забрањено уколико ce косило са одредбама чланова 85-94.
У међувремену, паралелно са ангажовањем органа Европске уније на дефиннсању садржине оппггег прнвредног ннтереса, став je измењен. Уколико je садржнна додељенпх посебних н искључивих права таква да предузеће y питању неминовно доводи y ситуацију да крпш правпла конкуренције, мере државе чланице биће проглашене противним члану 90.30) Примера таквих ситуација има више y
пракси Суда правде. Тако, y наведеном случају Bodson и Pompes funèbres, проглашена je супротном члану 90. пракса француских комуна да закључивање уговора о
концесији за обављање погребних услуга условљавају прописивањем минималног
нввоа дена које су концесионари обавезни да наплаћују. Минималне цене су по
одени Суда биле неоправдано високе. Њихова наплата je представљала акт злоупотребе доминантног положаја на тржшшу, забрањен чланом 86. Уговора о оснивању, алж га предузеће y питању није чинило самостално већ je на то било приморано актом јавне власти - условима уговора о концесији. У случају ERT v Dimotiki,31) Суд правде ce позабавио ексклузивнпм правом грчке РТВ да реемитује телевизијске програме других радио и ТВ-станнца на грчкој територији. Ово право je
доводжло грчку РТВ y позицију да врпш дискриминацију других РТВ станица, фаворизујући сопствене програме, што je такође облик злоупотребе доминантног
положаја на тржишту, забрањен чланом 86. Уговора. Ограничавање понуде услуга je било основ за забрану искључивих права y наведеном случају Нбјпег & EIser
v. Macrotron. Суд правде je био мшшвења да поверавање искључивог права на посредовање y запошљавању само једном лицу неизбежно води лимитирању понуде
ове услуге, одн. кршењу члана 86. Уговора.
28.
29.

Celestine, Felsner, op.cit.
Види случај Sacchi, С—155/73, 1974, ECR 409, где je Суд правде дао за право државама
чланицама да установљавају монополе y области емитовања РТВ програма.
30. Тако Ehlermann, op.cit., такође и Caputi Jambrenghi, P., Pullen, M : "The European Court o f
Justice Rules that State Licensing o f Tobacco Retail Outlets is Compatibile with EC Law", European Cometition Law Review, 6p. 6/1996, стр. 353.
31. ERT v. Dimotiki, C-260/89, 1991, ECR 1-2925.

Осим санкционисања појединачних случајева, органи ЕУ су предузели кораке
да на општи начин уреде права и обавезе држава чланица по основу члана 90.Уговора y појединим областима привреде, са циљем да ce интервенционизам држава
чланица сведе на неопходну меру. Планира ce да ce полвтика либерализацпје тржипгга спроведе y области телекомуникација, поштанских услуга и снабдевања
енергијом,32) на тржшптима на којима je традиционално степен државне контроле
интензиван, a која ce сматрају посебно значајним за успостављање и очување јединственог тржиптга. У остваривању либерализације ce најдатве отшпло y области
телекомуникација. Тако je, најпре, упркос покушају појединих држава чланида да
онемогуће Комисију y овим настојањима,33'1донето Правпло о конкуренцијп на
тржишгима телекомуникационе терминалне опреме,34'*којнм ce државама чланицама забрањује да предузећима додељују посебна плп искључива права за увоз,
маркетинг, повезивање и стављање y рад телекомунпкационе опреме, као п за
одржавање такве опреме. Наредним Правилом о конкуренцијп на тржшигима телекомуникационих услуга35^ обавезане су државе чланпце да повуку сва додељена
посебна или искључива права за снабдевање телекомуникационим услугама, осим
услуга говорне телефоније.

Закључак
Јавни сектор привреде y Европској унији je y начелу подвргнут режпму права
конкуренције, што je решење које одговара владајућим тенденцпјама y упоредном
праву и које има своје теоријско образложење y потребп да ce понашање свпх учеснпка тржишне утакмице уреди на јединствен начжн. Одступања од начелног правила, одн. изузимање субјеката јавног сектора привреде од прпмене правила конкуренције, могу бнти оправдана y снтуацијама када препупггање тржипгга слободној конкуренцијн из различитих разлога не омогућава постизање оптималнпх привредних резултата, шш када ce то супротставља остварењу неког друтог прокламованог јавног интереса.
У праву Европске уннје критерпјум јавног интереса je с правом прпхваћен као
кључан за разграничење како субјектпвне сфере примене изузећа од прнмене општег режима права конкуренције, тако и за одређквање материјалног домашаја
изузећа. Реализадија јавног интереса y пракси ce подједнако поверава и јавноправним и приватноправним субјеката, због чега правнп карактер субјекга нпје од значаја за изузимање од примене права конкуренције, већ искључиво чпњенпца његовог ангажовања на остварењу одр. јавног ннтереса. Исто тако, изузимање од правпла конкуренције оправдано je само y мери y којој je то неопходно за остварпвањс јавног интсрсса, прн чсму органн Европскс уннјс ннсу допустили државама
32.
33.
34.
35.

Ehlermann, op.cit.
Види случај France, Italy and United Kingdom v. Commission, op.cit.
Упутствобр. 88/301,0.J. L 131, 1988, стр. 73.
Упутетво бр. 90/388,0.J. L192,1990, стр. 10

чланицама да слободно и самостално утврђују његову садржину, јер бп то неминовно водпло даљем ширењу нонако предимензионираног јавног сектора привреде. Напротнв, предузети су кораци да ce садржина јавног интереса одреди на јединствен начпн y Европској унији, како би ce заштнта поједтптих привредних субјеката од деловања закона конкурешџф од стране држава чланица свела на неопходан
нжво. За органе Европске умпје довлаитћивање појединих привредних субјеката
плн њихових категорија бива оправдано само y случајевима када ce препуштањем
тржишта слободној конкуренцији не бн могло обезбедити снабдевање робама или
услугама за којима постоји потражња свих потрошача.

Мр Гордана Илић,
асистент истраживач y Институту
за међународну политику и привреду, БеоГрад

Државне субвенције јавним предузећима y Европској
унији
Увод
У Уговору о оснивању Европске економске заједнице (ЕЕЗ) из Рима (1958)
установљено je опште начело забране државних субвенција, којима ce фаворизују
одређена предузећа нли привредне гране и тиме угрожава трговина између држава чланица путем стварања недозвол>ене нелојалне конкуренције на заједничком
тржишгу. ДозволЈени су одређени изузеци од ове ошпте забране. При томе, под
појмом државних субвенција подразумевају ce сви вндови државне помоћи којп потичу пз државнпх средстава плн из државних средстава одобренпх субвенцијаЧ1
1.

Комунитарно право садржи концепт државне помоћи (state aid, l’aide d’Etat), који je много
шири од појма субвенција. Вид. Ian Harden, "State aids and the économie constitution of the
Community", y: Ian Harden (ed), "State aid: Community Law and Policy", Trier Academy of European Law, 1993, pp. 12 - 18. Ради примене уобичајене терминологије и лакшег разумевања,
y раду ce користи израз: државне субвенције, као синоним за појам државне помоћи. Иако
ce, стриктно гледано, ради о појму са ужим значењем, на ово опредељење аутора утицала
je и чињеница да je y оквиру Уругвајске рунде мултилатералних трговинских преговора
(УР МТП) ГАТТ-а, y којима je учествовало 125 земаља, потписан и Споразум о субвенцијама и компензаторним мерама, 1994. године као део Финалног акта (УР МТП). Европска
унија и државе чланице ЕУ појединачно су такође потписници овог Споразума и Фпналног акта УР МТП. Овај мултилатерални Споразум о субвенцијама утврђује оквире
забране примене државне помоћи, тј. државних субвенција и регулише изузетке од ове
забране y међународним економским односима.

П ринипп забране државних субвенција остао je непромењен и y Уговору о Европској уннјп (ЕУ) из Мастрихта (1993)2) п y новом Уговору о ЕУ пз Амстердама
(1999у \ односно y делу Уговора који регулише функционисање Европске заједнице.
Област државних субвенција представља једно од кључних поглавља права
конкуренције ЕУ. То je y складу са концепцијом и праксом једннственог тржишта
ЕУ, да суптпшски услов за равноправно пословање економских субјеката из држава чланица ЕУ представља неокрњена конкуренција2345). У ужем смислу, унутрашње тржиште ЕУ претпоставља укидање препрека за слободно кретање лица
и проток роба, услуга и капнтала између држава чланица (чл. 3. Уговора о ЕЗ). У
ширем смислу, функционнсање унутрашњег тржитпта подразумева, како то регулшле Уговор из Мастрихта: систем којн обезбеђује да ce не крше правила конкуренцнје на унутрашњем тржипггу (чл. 3. г). Отуда начело забране државних субвешџ1ја y земљама чланицама ЕУ чинп саставни део система обезбеђивања лојалне конкуренцпје на унутрашњем тржипггу Е У У
У државама чланицама ЕУ постоји значајна потрошња великих буџетских
средстава6-1 за државне субвенцнје разлпчитпх намена. Претежни део државннх
субвенцпја y земљама ЕУ усмерава ce ка прерађивачким секторима, као и за пољ>опривреду и рибарство, саобраћај и индустрију угља7'1. Пракса примене државних субвенција je, међутим, подвргнута строгим процедурама контроле и одобравања, где Комисија ЕУ има велика овлашћења. Регулисање државннх субвевција
које државе члашгце пружају својим предузећима, одређеним привредним гранама
2.

3.

4.

Уговор о Европској унији (ЕУ) из Мастрихта обухвата допуњене и измењене конститутивне Уговоре о Европској економској заједници - сада само Европској заједници, затим о
Европској заједници за угаљ и челик и ЕУРАТОМ. Ови уговори чине централни тзв. први
стуб Европске уније, која ce базира на постојећим европским заједницама, допуњеним
сарадњом држава чланица y области заједничке спољне и безбедносне политике (други
стуб ЕУ) и на пољу правосуђа и унутрашњих послова (трећи стуб). Отуда ce y овом раду,
као и најчешће y литератури, термин Европска унија користи као синошм претходне
Европске заједнице, с обзиром да ce y надлежности Европске заједнице налази функционисање јединственог тржишта земаља чланида Е У .
Нови Уговор о ЕУ, који представља ревидирани Уговор из Мастрихта, потписан je 2. 10.
1997. на заседању Европског савета y Амстердаму, као резултат Међувладине конференције отпочете марта 1996. Уговор о ЕУ из Амстердама je ступио на снагу 1. маја 1999. године после обављених поступака ратификације y државама чланицама ЕУ. У материји
државних субвенција, међутим, нови Уговор не доноси измене y односу на претходне прописе. Једина промена je сама нумерација одредаба, тако да je ова област регулисана одредбама чл. 86 (ех чл. 90), чл. 87 (ех чл. 92), чл. 88 (ех чл. 93), чл. 89 (ех чл. 94).
Детаљније о унутрашњем тржишту ЕУ код: Радован Вукадиновић, "Појам комунитарног
правног система и правне карактеристике унутрашњег тржишта y Европској заједници",
у: Радован Вукадиновић (ред), 'Правни и економски оквири укључивања јуГословенских
привредних субјеката y унутрашње тржиште Европске уније ", Крагујевац, 1994, стр. 11 22.

5.

Вид. Гордана Илић, “Државна помоћ y праву конкуренције Европске уније", Право и
привреда, бр. 5-8/97, стр. 880 - 893.

или регионима je од изузетне важности за јачање конкурентносш привреда y ЕУ.
Посебан проблем представља чињеница да богатије државе чланице ЕУ више
примењују државно субвенционирање8'*. То забрињава и саму Комисију ЕУ, y чијој
ce надлежности налази контрола и одобравање дозвољених државних субвенција.
Додела државнвх субвенција јавним предузећима y ЕУ представља спецлфичну категорију. С једне стране, Уговор о ЕУ захтева да ce y односу на јавна предузећа y ЕУ примењују прописи о конкуренцији, алж под условом да њихова примена
не спречава извршавање задатака који су поверени јавним предузећима и предузећима којжма je поверено вршење услуга од општег економског интереса илм која
имају карактер финансијског монопола. Са друге стране, y пракси je веома тешко
утврдити да ли ce ради о коришћењу државних субвенција када су y питању трансферн јавнпх средстава овим предузећима.

I Појам јавних предузећа y Европској унији
Уговор о ЕУ из Амстердама9-*(чл. 86 - ех чл. 90) утврђује обавезу држава чланица да према јавним предузећима и предузећима којима дају посебна или искључива права, неће доносити или одржавати на снази било какве мере које су супротне одредбама овог Уговора. То значи да мере држава чланица ЕУ, намењене јавним предузећима, не смеју бити супротне одредбама Уговора, којпма ce регулише
заједничко тржшпте и правилима конкуренције (чл. 81-89, ех чл. 85-94). Уговором
je предвиђено, да ce прописи о конкуренцији примењују на предузећа којима je поверено вршење услуга од општег економског интереса нли која пмају карактер
финансијског монопола. Услов за примену пропжса о конкуренцпји на ова предузећа je, међутим, да примена тих правила не спречава (правно илп фактички) из6.

7.

8.

9.

Подаци Комисије (Трећи преглед државних субвенција за 1993. годину) указују на
годишњу потрошљу од око 90 млрд ЕЦУ y државама чланицама за државне субвенције,
пгто одговара учешћу од преко 2% y бруто друштвеном производу Заједнице (ГДП),
односно чини већу суму од целокупноиг буџета Заједнице. Вид. 1ад Harden, "State aids and
the économie constitution of the Community", y: Ian Harden (ed), "State Aid: Community Law and
Poücy", Trier Academy of European Law, 1993, p. 13.
T o k o m 1997. године, државне субвенције y чланицама ЕУ су, статистички гледано,
највише усмераване ка прерађиваким секторима (62,18%), затим за пољопривреду
(28,44%), рибарство (5,21%), саобраћај (3,70%) и индустрија угља (0,47%). Нав. према:
European Commission, "XXVIIth Report on compétition poücy - European Community compéti
tion poücy - 1997”, Luxembourg, 1998, p. 83.
Примера ради, Немачка, Француска, Италија и Велика Британија доделиле су y просеку
742 ECU per capita годишње. За разлику од тога, тзв. сиромашнији Југ ЕУ: Грчка, Португал, Ирска и Шпанија су за последњих неколико година издвојиле 428 ЕЦУ државних субвенција по запосленој особи годшдње. Извор: European Commission, "Community
Compétition Poücy in 1993", Luxembourg, 1994, p. 41.
Уговор o ЕУ из Амстердама je код нас преведен: прир. Д. Лопандић, "Уговор о Европској
унији - иновирани текст - Рим - Мастрпхт - Амстердам", Међународна политика и СЈП
"Службени лист", Београд, 1999.

вршавање задатака који су поверени овпм предузећима. При томе, развој трговинског промета не сме битп угрожен y мери која би била противна интересима Заједнпце.
Примена овпх одредби je Уговором о ЕУ додељена Комисији y примарну надлежност. Комисија je овлашћена (чл. 86 , ех чл. 90. став 3) да, према потреби, упућује одговарајућа упутства нлп одлуке државама чланицама. Н а основу овог овлашћења, Комисија je 1980. године усвојила Упутство о транспарентности финансијских односа између држава чланица и јавних предузећа10\ касније неколико пута допуњавано и мењано. Ово упутство представља облик секундарне легислативе
Е У . Циљ доношења овог упутства je да олакша Комисији утврђивање да ли јавна
средства која користе јавна предузећа представљају видове државних субвенција,
који су забрањени Уговором'1! Упутство дефпннше јавна предузећа као она предузећа на која органи власти могу, дпректно нли индирсктно, врншти доминантан
утицај на основу свог власншптва илп свог финансијскогучешћа или правила која
ce на њих примењују12). Под доминантним утицајем овде ce подразумева да органи
власти поседују већи део имовине (уписаног капнтала) предузећа или да контролишу већину гласова на основу акцпја, које издаје предузеће или пак, да могу именовати вшпе од половине чланова управних тела предузећа (било да ce ради о административном, управном шш надзорном одбору). То значи да су јавна предузећа y
ЕУ она предузећа y којима органп властм држава чланица врше домннантан утицај на опнсани начин и тиме им одређују деловање.
Ову дефинпцпју Компснје потврдпо je и Cj'fl правде13^. При томе, за примену
правила ЕУ о државним субвенцијама није билно да ли je јавно предузеће одвојено
правно лице илп представља тело укључено y државну адмпнистрацпју. Пресудно
je да органи власга могу y овим предузећима вршити доминантан утицај на наведене начине. Уговор о ЕУ, као извор примарног законодавства, ни на који начин не
5тнче на правнп режпм својине који постоји y државама чланпцама141 То значи да
државе чланице могу слободно одлучивати како да организују свој јавни сектор.
10.

11.
12.

13.

14.

Directive on the transparency of financial relations between member States and public undertakings
(the "Transparency Directive"), 80/723/ЕЕЦ, OJ Л 195, 29. 07. 1980. Ово Упутство je касније
допуаавано и мељано: Directive 85/413/ЕЕС, OJ L 229, 28. 08. 1985 i Commission Directive
93/84/EEC OJ L 254, 12. 10. 1993. Најновију измену Упутства Комисија je формулисала 1.
07. 1997, са планираним усвајањем Упутсгва y Комисији током 1998. Вид. European Com
mission, "XXVIIth Report on compétition policy", Luxembourg, 1998, p. 65.
Вид. Maja Ковачевић, "Политика конкуренције ЕУ и јавни монополи - Потребе, технологија и култура", Економски сигнали, Београд, бр. 55, јануар 1999, стр. 55.
Ова дефиниција je прихваћена и y теорији: Panayotis М. Bemitsas, "State Aids and Public
Undertakings", y: Ian Harden (ed), op. cit., p. 110.; Leigh Hancher, Tom Ottervanger and Piet Jan
Slot, "EC State Aids", Chancery Law Publishing, United Kingdom, 1993, p. 157.
Cases 188-190/80 France, Italy and UK v Commission (1982) ECR 2545; Case 118/85 Commis
sion v Italy (1987) ECR 2619. Нав. према: Leigh Hancher, Tom Ottervanger and Piet Jan Slot,
"EC State Aids", Chancery Law Publishing Ltd, UK, 1993, p. 157.
Вид. одредбе чл. 295, ex чл. 222. Уговора о ЕУ из Амстердама.

Сходно томе, оне имају право да оснивају и управљају јавним предузећима, да национализују читаве привредне гране, као и да стекну акције компанија.

II Принцип транспарентности
Транспарентност подразумева да су државе чланице обавезне да нотифвкују
Комисији увођење или мењање државних субвенција, што je неопходно за спровођење ефикасног надзора од стране Комисије. Exempli causa, Комисија je током
1998. године примила укупно 714 нотификација (обавепггења) о свим државним
субвенцпјама држава чланица ЕУ 15-1. Истовремено, Комисија je регпстровала 135
случајева доделе државних субвенција без претходне нотификације16). То доказује
веома висок степен поштовања принцша транспарентности од стране држава
чланица ЕУ. При томе ce код доделе државнмх субвенција јавним предузећима јављају одређена специфична пжгања.
Принцип транспарентностж y додели државних субвенција јавним преузећнма
регулисан je Упутством Комисије од 1980. године (о транспарентности финанснјских односа између држава чланица и јавних предузећа)17\ касније доиуњаваном
1985. и 1993. године. Упутством од 1980. предвиђена je основна обавеза држава
чланица да, на захтев Комисије, обезбеде одговарајуће информације о својим фпнансијским односмма са јавним предузећима. Релевантне информације о впспнн и
наменж додељених јавних средстава држава чланица морају биги на располагању
Комисији y периоду од пет година које следе од доделе. Н а тај начин Компсија има
увид, ако затражи, y трансфере свих јавних фондова јавнпм предузећима y земљама чланицама. Упутство нарочито одређује (чл. 3) неке трансакције о којима Комисија мора бити обавештена (на свој захгев), јер ce y тнм слЈ^ајевима може радити о државним субвенцијама. За њихово одобравање je тада надлежна Комисија.
То су: накнада оперативних губитака јавних предузећа; давање капитала, бесповратаа помоћ или зајмови под привилегованим условима; обезбеђивање ф ш ансијских погодностп кроз накнаду дугова јавних предузећа; компензација финансијских терета наметнутих од стране органа власти н др.18^Проистиче да државне
субвенције јавним предузсћима обЈтсватај}' како активне трансфере јавних фондова, тако и пасивне (уздржавање од наплаћивања потражнвања од стране државе).
Упутством je такође Јтврђено тзв. de minimis правило, пгго значн да ce Упутство не примењује на финансијске односе органа власти и јавних предузећа чпје
вршење услуга не погађа трговин}'’међу државама члашЈцама y значајној мери. Тако су из примене одредаба Упутства из 1980. годнне искључене цешралне банке и
штедно - кредитае установе, када ce радн о депозптима јавних фондова органа
15.

Извор: European Commission, "General Report on the activities of the European Union - 1998",
Brussels, Luxembourg, 1999, p. 81.
16. Ibidem
17. OJ L 195, 29. 07. 1980.; OJ L 229, 28. 08. 1985.
18. "Compétition Law in the EC Vol. Il", op. cit., p. 25.

власги под нормалним тржипшим условима. Упутство такође не важи за јавна
предузећа чнји je годшпњи обрт капитала мањи од 40 милиона ЕЦ У током претходне две финансирже годпне (у односу на годину када су додељена јавна средства).
Прва допуна Упутства односила ce на укључипвање сектора водоснабдевања,
енергетике, поигге, телекомуникација, транспорта и јавних кредитних институција
y делокруг Упутства. Др)та допуна Упутства (1993) регулисала je обавезу држава
чланица да Комисијп подносе годшпње извештаје о финанспјским односима држава н главних јавних производних компанија19\ Овом обавезом су обухваћена сва
јавна производна предузећа, чији годишњи промет прелази износ од 200 милиона
ЕЦУ. То je учињено y циљу доследне примене пришџша транспарентности20). Током 1997. Комиспја je усвојила Предлог новог Упутства о финансијским односима
између држава чланпца и јавних предузећа. Овом допуном ce предвиђа обавеза вођења одвојених рачуноводственпх извештаја за извршавање услуга од ошптег економског ннтереса или посебних нли искључивих права предузећа, која су им дале
државе чланице. Обавеза ce односи на јавна предузећа y трговачком сектору21).
Прнндип транспарентности je, међутим, одмах после увођења трпео званичне
критике држава чланица. Навме, још 1980. тј. исге године када je донето наведено
Упутство, Француска, Италија и Велика Бриганија покушале су да пред Судом
правде понитпте ово Упутство22'1. Њихово образложење заснивало ce, између
осталог, на одсуству надлежности Комисије за доношење Упутства, одсуству потребе за Упутством о транспарентности и на дискриминацији према јавним предузећжма, јер су сматрали да je Упутство y супротности са начелом Уговора о поштовању свих правних режнма својине y државама чланпцама (чл. 222). Суд правде
je одбио њихов захтев за понипггавањем Упутства о транспарентности, одбацујућн ова образложења2' ’. Овај слулај показује да увођење принцшт транспарентностм y комунитарно право и праксу није пропшо без противљења значајних државачланица.
Н а основу Упутства о транспарентности финансијских односа држава чланица и јавних предузећа, Комисија je усвојила Саошптекве (Коминике), октобра 1991.
годпне24), којим ce од држава чланпца захтева да достављају годишње пзвештаје о
државним субвендијама за јавна предузећа y индустријском сектору, чији годишњи
промет износи више од 250 милиона ЕЦУ. При томе,Комисија задржава право да,
поред извештаја, тражи детаљнија обавептгења y конкретанм случајевима. Државе чланице имају и дач>е обавезу да благовремено обавесте Комисију25-*о сваком
19.
20.

O JL 254, 12. 10. 1993.
Детаљније y: "Compétition Law in the EC, Vol. II: Rules applicable to State aids", Commission of
the EC, Brussels, Luxembourg, 1990, pp. 23 - 29. Такође вид. "Community compétition policy in
1993", European Commission, Brussels, Luxembourg, 1994, p. 41.
21. XVIIth Report on compétition policy, op. cit., p. 65.
22. Cases 188 - 190/80, (1982) ECR 2545
23. Вид. код: Hancher, Ottervanger and Slot, op. cit., p. 160.
24. Commission Communication of October 1991, Hencher, Ottervanger, Slot, op. cit., pp. 160 - 161.

планираном увођењу ијш мењању субвенција. У том оквиру, систем установљен
Упутством и каснијим Саопштењем Комисије има за циљ накнадну проверу финансијсккх токова између органа власти y државама чланицама и јавних предузећа. Уколико држава чланица не извршм ове обавезе достављања годишњих извепггаја, Комисија има право да покрене поступак пред Судом правде252627).

Ш Концепт државних субвенција јавним предузећима - принцип
тржишног инвеститора
Начин на који je концепт државних субвенција дефшисан je посебно важан,
јер од тога зависи да ли ће одређене мере држава чланица бити сматране државним субвенцијама y смислу одредаба Уговора. Само такве мере пошадају под општу забрану примене и морају бити нотификоване Комисији. То обухвата мере
које чине разне облике државних субвенција и мере које потенцијално могу бити
државне субвенције. Стога да би нека мера помоћи држава чланица предстакљала
државну субвенцију, она мора испунити четири критеријума.
Првн критеријум je да таква мера државе чланице омогућава одређену корист
шш предност јавним предузећима, тј. ставља их y повољнији положај y односу на
приватна предузећа. Пример тога су олакшице које органп власгп обезбеђују за
издатке којн су уобичајено саставнп део буџета јавног предузећа. То могу бнти
нпр. пореске олакпшце27).
Други услов представља порекло датих средстава. Само помоћ пружена од
слране државе или из државних средстава може чинпти државне субвенције. У
складу с тим, битно je истаћи да и проток јавних средстава нли фондова пзмеђу
јавних предузећа (од једног ка другом), такође може чинихн државне субвенцпје.
И з тпх разлога Упутство о транспарентности експлшџггао обЈтвата и ове случајеве. Такође п Суд правде je потврдио овако конциттиране државне субвенције за јавна предлзећа. У здруженим случајевима из 1985. године, Суд je утврдио да нема
значаја да ли je субвенција пружена директно од стране државе пли je обезбеђују
25.
26.

Сходно чл. 88. (ех чл. 93), којим je регулисан поступак контроле државних субвенција.
Одредбе чл. 226. (ех чл. 169) предвиђају изношење предмета пред Суд правде, ако
Комисија сматра да држава чланида није испунила обавезу го Уговора и после образложеног мишљења Комисије (по коме држава чланица није поступила y року који je одредила
Комисија).
27. Тако je y случају: Case Т-106/95 Fédération Française des Sociétés dXAssurances and Others v
Commission (1997) ECR 11-229, тј. y тзв. La Poste (French Post Office) пресуди, Суд прве
инстанце подржао одобреље Комисије за пореске концесије намењене француском јавном
предузећу La Poste, али je оценио да таква мера представља државну субвенцију, која може
бити оправдана тј. сврстана y изузетке од њихове забраве (по чл. 90. 2). Образложење изузимања од забране ове државне субвенције je y томе да пореске концесије нису биле веће
него што je то неопходно за обезбеђивање извршавања услуга од опигтег интереса од
стране конкретног јавног предузећа. Вид. y: "XVIIth Report ...-1997”, ор. cit., р. 65.

јавна или приватаа тела која оснива или именује држава, ради управљања субвенцијама28).
Трећи по реду je крнтеријум спецпфичности, који одређена мера држава чланица мора испунити да би представљала државну субвенцију. То je веома значајан
и уједно најсложенији критеријум одређивања појма и садржине државних субвенција. Тиме ce разграничавају опште мере држава чланица2930), које су подложне
усклађивању, од специфпчнпх мера, које су намењене само појединим привредним
гранама нли групама јавних предузећа. Примера ради, ако држава чланнца уведе
меру смањења социјалних допрнноса за сва предузећа која запошљавају мануелне
раднике, то представља оппггу меру, нримењену на све привредне секторе. Насупрот томе, ако би ова мера била донета само за предузећа која послују y секторима
упућеннм на међународну конкуренцију и иностранство, то би била врста државне
субвенције, y смислу спецпфнчне мере.
Четврги неопходни критеријум концепта државних субвенција je да конкретна мера државне помоћи угрожава трговину између држава чланица ЕУ и ствара
или може створвти нелојалну конкуренцију, те ce зато сматра неспојивом са унутрашњим тржшпгем Уније. Сагласно томе, мера државне помоћж јавном предузећу која нема утицаја на ингра-комунитарну трговину, нити нарушава конкуренцију
на унутрашњем тржиптгу Е У , не може од стране Комисије бити оглашена као забрањена. Наведена четнри критеријума морају биги кумулативно испуњена да би
конкреш а мера помоћи државе чланице представљала државну субвенцију.
У оквиру првог критеријума пружања користи одређеним јавним предузећима, принцип трж ш ш ог иввеститора омогућава Комисији да утврди да ли трансфер државних средстава јавном предузећу представља забрањену државну субвенцију. То je случај када би приватаи инвесгитор, послујући под уобичајеним ipжишним условима, обезбедио средства под мање повољним условима или их
уопште не би уложио. То значи да државна субвенција јавном предузећу постоји
када држава улаже своја средства под условима који нису прихватљиви за приватног тржтпттног инвеститора, који послује y нормалним тржшпним условима. Тако
je 1984. године Комисија издала Саопштење y вези са учешћем органа власти y капиталу јавних предузећаЈ°), y коме су иаведени прнмери таквнх државних субвенција сагласно принцилу тржишног инвеститора. То су ситуације када je финансијски положај предузећа (структура и величш а дугова) такав, да ce уобичајени обрт
капитала од уложених средстава (у дивидевдама шхи капиталној добити) не може
очекивати y разумном року шга када учешће органа власти y капиталу јавног предузећа обухвата предузимање нерентабилних мера.
28.
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Hancher, Ottervanger, Slot, ор. cit., р. 159.
То могу бити порези на промет, акцизе и други облици посебних пореза, за које Уговор y
чл. 99. предвиђа мере њиховог усклађивања ради успостављања и функционисања унутрашљег тржишта.
30. ЕС Bulletin No 9, 1984. Nav. prema: Hancher, Ottervanger, Slot, op. cit., p. 161.

Одређени случајеви пружања државне финансијске помоћи јавшш предузећима ипак нису државне субвенције под условом да: а) уложена средства одговарају новим ИЕвесгиционим потребама предузећа и трошковима директно везаним за
њих; б) да сектор y коме јавно предузеће послује не пати од структуралних вишкова капацитета и ц) да je солидан фшансијски положај предузећа, корисника помоћи.
Када су y питању обезбеђивања гаранција шш тзв. капиталних инекција од
стране државе чланице, Комисија пршшком одлучжвања да ли ce ради о државним
субвенцијама, разматра околности под којима je држава уложила средства y јавна
предузећа шш нм обезбедила гаранције. Сагласно принципу тржишног инвеститора, неопходно je да буде испуњен услов да су такве околности прихватљиве и за
приватног инвеститора који послује y уобичајеним тржшпним условима. Тада ce
сматра да ове мере државне помоћп не чине забрањене државне субвенције.
Суд правде je y својој пракси даље разрадио примену принципа тржитпног инвеститора, указујући да иввеститор са којим ce држава чланица има поредвти није
обичан инвеститор. Тиме je пстакнуто да држава чланица (као и група приватанх
улагача) може следити дугорочну инвестициону стратегију, тако да прихвати ниску профитабилност својих улагања (чак и губнтке), ако сматра да ce таква активност може на крају показати корисном. Н а овај начин Суд активно ушчс на примену принципа тржшпног инвеститора y области јавнпх предузећа и тиме надзире
рад саме Комисије y њеној контроли државних субвенција. Суштннски елеменат y
примени овог принципа je оцена општах економских услова, y циљу сагледавања
како би y конкретаом случају поступио приватни инвеститор, који послује под
нормалним тржшпним околностима.

IV Компатибилност државних еубвенција јавним предузећима са
унутрашњим тржиштем ЕУ
Под компатибилношћу државних субвенција јавним предузећима са унутрашњим тржипггем ЕУ подразумевају ce изузепр од ошпте забране за државне субвенцпје, предвпђени одредбама-3^ Уговора о ЕУ.
Комисија j e овлашћена да утврди да ли je ковжретна државна субвенција за
јавно предузеће y чланпци ЕУ дозвол^ена, односно да лп je y складу са унутрашњим тржипггем ЕУ. При томе, Комисија има y виду интерес читаве Уније. Међутим, ј ж о л и к о c e не ради о изузецима од ошпте забране, a државне субвенције јавнжм предузећима нарушавају конк}фенцпју на унутрашњем тржшшу' ЕУ и угрожавају итра-комунитарну трговину, такве мере ће бити забрањене.
Уговором предвиђени изузецп од забране државнпх субвенција (чл. 87, ех чл.
92) деле ce на две категорнје: законске и дпскреционе. Разлика je y томе што су законски изузеци дозвсивени ipso iure, тј. самим одредбама Уговора. Онп су ауто-31
31.

Сагласно чл. 87. (ех чл. 92) и чл. 86. став 2. (ех чл. 90.) Уговора о ЕУ.

матскп дозвољенн, те није потребна дозвола Комисије, што потврђује и сама формулација y Уговору да су ови изузеци y складу са заједничким тржитптем. Ради ce о
помоћп социјалног карактера индивидуалним потрошачима, ако ce при томе не
прави дискрнмвнадпја y односу на порекло робе. Пример овог законског изузетка
je плаћање субвенција произвођачпма основних животних намирница, које омогућавају снижавање цена y продаЈЕГ*2). Др\та група законских изузетака од забране
субвенција су накнаде штета услед природних непогода пли других ванредних догађаја. У лптературп ce под ванредним догађајима подразумевају одређене политичке тешкоће, од утицаја на услове пословања3233), a не економски проблемн. Трећа врста овнх изузетака су субвенције за привреду одређених подручја СР Немачке, погођених поделом Немачке. После уједнњења Немачке (1990), ова врста државнпх субвенција je изгубила своје оправдање, што je потврдила Комисија y свом
Извештају о конкуренцији за 1990. годпну3435).
Друга категорија изузетака y теоријм носи назив: дискрециони пзузеци, јер je
за њихово одобравање п примену потребан пристанак Комиснје. Примењена формулација y Уговору о Е У ^ , да овп изузедп могу бнти (алп не морају, прпм. аут.) y
складу са заједничким тржипггем, указује да je за њнхову примен}’неопходно да их
одобри Комиспја или изузетао, Савет хишистара. Ту спадају четири врсте државних субвенцпја, које одобрава Комисија и пета врста, за коју je надлежан Савет министара. Прва врста су државне субвевције пруженс y виду помоћи за унапређење
економског развоја подручја са изузетно ниским животним стандардом или где
влада велика незапосленост36^. Комисија као основ за ироцену ниског животног
стандарда илн повећања запослености узима просек на нивоу ЕУ, a не y националнмм оквирима држава чланица. Пример ове врсте субвенција je лоцирање јавних
предузећа y мање развијена подручја од стране држава чланица. Тако државе чланице могу давати субвенције јавним предузећима, како би их поставиле y улогу локомотиве регионалног развоја. Шта више, ради решавања проблема незапослености, државе чланице могу, супротно степену рентабилности, субвендионисати
запошљавање y јавннм предузећима.
Другу врсту дискреционих изузетака представљају субвенције за унапређење
важних пројеката од заједничког европског интереса нли за отклањање знатног
поремећаја y прввредном животу једне државе чланице (то су впр. мере држава
чланица за отклањање последица нафтног шока, 1974-1975). Овде су обухваћене
две области субвенцжжирања. За јавна предузећа y чланицама ЕУ важе наведени
32.
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D. Wyatt and A. Dashwood, "EC Law", 3rd ed, London, 1993, p. 528.
To може бити политички тероризам, те би додела државних субвенција ради отклањања
љегових последица по услове привређивања, била сврстана као аутоматски дозвољена, јер
je y питању ванредни догађај.
34. Нав. према: Wyatt and Dashwood, ор. cit., p. 529.
35. Вид. одредбе чл. 87, ex чл. 92. став 3. Уговора о ЕУ.
36. Комисија je, сходно свом овлашћењу из чл. 92., ст. 3, одобрила субвенције Италије за
економски опоравак. подручја Сицилије са рудником сумпора. Compétition Report, 1976;
nav. prema: Wyatt and Dashwood, op. cit., p. 530.

изузеци од забране субвенција под истим условима као и за приватна предузећа.
Претходни услов je да су испуњени критеријуми за примену ових изузетака. Код
одобравања примене државних субвенција за важне пројекге од заједничког
европског интереса, критеријум je да они морају бити део усаглашеног транснационалног европског програма'’7-1.
Трећа врста субвенција које Комисија може одобрита су субвенције за унапређење развоја одређених привредних делатности или грана. Услов за примену je да
ce овим субвенцијама не мењају услови пословања y мери y којој би то било супротно заједничким интересима. Веома je битан развојни критеријум код ове врсте државних субвенција. Тако, ако ce ради о субвенцмји јавном предузећу за спашавање од банкрота, таква помоћ неће бити одобрена, ако није праћена планом за
ресгруктуирање предузећа. Интересантан пример представља одлука Комисије да
одобри државну субвенцију француској компанији "Machines Bull", иако je била
покренута процедура против Франдуске-38^. Државна субвенција je одобрена, јер je
план реструктуирања омогућио компанији да постигае рентабилност.
Четврта врста субвенција које могу бити y складу са унутрашњим тржипггем
ЕУ унете су У говором из Мастрихта. То je помоћ за унапређење културе и очување бапггине, под условом да не утиче на услове размене и конкуренције y мери која би била супроша заједничком пнтересу. Пету групу изузетака од забране државних субвенција чине остале врсте субвенција које одређује Савет министара
(квалификованом већином, на предлог Комисије)373839).
У изузетке од опште забране примене државних субвенцпја спадају такође и
одредбе чл. 86 (ех чл. 90. став 2.). Наиме, појам вршења услуга од оппггег економског интереса, не искључује примену прописа о забранп државних субвенција. Услов за то je да примена тих правила не спречава (правно или фактички) извршавање задатака који су поверени тим јавннм предузећпма. Тако ce може дескги да
вршење услуга од општег економског интереса произведе додатне трошкове јавном предузећу, које треба да надокнади сама држава. Таква државна субвенција ће
бити дозвољена, под условом да je њена једина сврха да надокнади додатае трошкове јавног предузећа, који су ce јавили током вршења услуга од општег економског интереса40).

37.

Пример je развој ТВ високе технологије. Ближе вид. y: Lasok and Bridge, "Law and Institu
tions of the European Union", 6.th ed, London, 1994, p. 643; Wyatt and Dashwood, op. cit., p. 531.
38. Dec C 37/91 of 15 July 1992; OJ C 244/02, 1992; Case C-367/92 France v Commission, OJ C 288/
13, 1992; нав. према: Hancher, Ottervanger, Slot, op. cit., p. 164.
39. Тако je Савет одобрио, y форми ad hoc Уредбе, субвенције за спровођење приватизације
национализованих бродова y Шпанији и y бившој Источној Немачкој: Council Régulation
No 1013/97, нав. према: "XXVIIth Report on Compétition Policy in 1997", op. cit., p. 68.
40. Такво тумачење заступљено je и y Извештају Комисије о политици конкуренције y 1997.,
оп. цит., п. 82.

V Закључна разматрања
Питање начш а п цпља вршења услуга од оппггег економског интереса (јавних услуга) je од посебног значаја код разматрања државних субвенција јавним
предузећнма. Напме, Уговор предвнђа изузеће од општег начела забране државних субвенција јавним предузећима која врше услуге од општег економског интереса ијш која имају карактер финансијског монопола. Ово изузеће je y складу са
потребом обезбеђивања нзвршавања задатака којн су поверени јавним предузећима, којима државе чланице ЕУ дају посебна шти мскључива права. Проблем, међутим, предсгавља недостатак утврђивања y Уговору, пгга ce подразумева под
предузећем које врпш услуге од општег економског пнтереса. Стога je Суд правде, y својој пресуди од 1971. годнне, указао да вршење услуга од општег економског интереса мора бпти предузећу поверено правним актом органа власти411
Почетком 90-тпх y Заједници je интензнвирана либерализација (започета још
80-тих) y области тзв. јавнжх монопола тј. предузећа којима je држава поверила вршење услуга од општег економског интереса и пружпла цм посебна илп искључпва права42431 Цпљ ове либерализације je повећање конкурентностн Заједннце п то y
тако значајним секгорима, као што су: телекомуникације, енергија, транспорт.
Стварање оппггег правног оквира за либерализацију на јединственим принципима
за јавне монополе y свим државама чланицама je кљј^чно за функционисање јединственог тржишта ЕУ. Предвиђено je да државе чланице изврше своје обавезе y
погледу либерализације јавних монопола, да би општи правни оквир са јединственим принципима ступио на снагу на почетку 1998. То je изазвало талас негодовања
y државама чланицама, које су наставиле да пггите своја јавна предузећа y вршењу
услуга од оппггег економског интереса, затварајући тиме своја тржишта за предузећа из других држава чланица y овој области. Н а тај начин су ce директно супротстављале овлашћењима Комисије y области спровођења полигИке конкуренције и
релевантним одредбама Уговора.
И з тих разлога Комисија je, 11. септембра 1996., објавила Саоппггење о услугама од општег интереса y Заједници43). У овом документу Комисија je настојала
да отклони сукоб надпежности са државама чланицама y овој области. Стога Комисија указује да ce либерализација јавнжх услуга y државама чланицама врпш само за економске услуге (индустријске и комерцијалне природе), тј. на пољу телекомуЋикација, транспорта (авио превоз) и енергије (електрична енергија и природни гас). Либерализаидјом нису обухваћене све јавне службе, као нпр. обавезни
системи социјалне заштиге и школства и др., који су и даље y надлежности држава
чланица. Циљ либерализапдје y наведеним скономским секторжма je да обезбеди
41.
42.

Случај Hein од 14. 07.1971.; нав. према: Маја Ковачевић, ор. cit., стр. 55.
“State monopolies" тј. јавни монополи су регулисани одредбама чл. 90. и 37. (државни
трговачки монополи) Уговора о ЕЗ.
43. ОЈ С 281, 26. 09. 1996. Vid. European Commission, "Compétition РоДсу Newsletter", No 3/1996,
Luxembourg, Bruxelles

ефикасност и приступачност цена тих јавних услуга за све грађане y државама
чланицама. При томе Комисија узима y обзир различите потребе за јавним услугама y разЈшчвтим државама чланпцама, сходно датом степену економског развоја и
националнжм специфичностима y ЕУ.
Нови Уговор о Е У , потписан y Амстердаму 1997. године, који je ступио на снагу 1. маја 1999. годше, представља допуну и ревизију Уговора из Мастрихта (1993).
У Уговору из Амстердама формулисан je нови чл. 7.д о услугама од општег економског ивтереса44). У тнм одредбама истакнута je улога услуга од општег економског интереса за унапређење друштвене и територијалне кохезије y Унији.
Сходно томе, Заједница и државе чланице, свака y оквиру својих надлежности и у
склопу прнмене Уговора, обезбеђиваће да ce ове услуге извршавају на основу
принципа и услова који омогућавају спровођење њиховнх циљева. При томе,
одредбе чл. 73 - ех чл. 77 (државне субвенције за саобраћај), чл. 86 - ех чл. 90. и чл.
87 - ех чл. 92. остају и дал^е на снази. Е1овим одредбама je наглашен принцип да мора постојати равнотежа између прописа о конкуренцијп и испуњавања циљева тзв.
јавжих услуга y државама чланпдама ЕУ. Штавише, тиме je указано на место које
услуге од општег економског пнтереса заузимају y заједничким вредностима Уније. Декларација из Амстердама о јавним услугама објављује да ће ce одредбе новог
члана 7.д Уговора примењивати уз пуно поштовање надлежности Суда правде, између осталог y односу на пришџш једнакости третмана, квалитет и континуитет
вршења јавних услуга45! Ова декларадија je саставни део Уговора о ЕУ пз Амстердама. Европски парламент je подржао увођење новог чл. 7д y Уговор о ЕУ, у
својој резолзидји од 17.12.1997., пмајући y виду значај јавннх услуга за економску
и социјалну кохезију y Унији46). Н а овај начпн je пружена ојачана правна основа п
легитимитет за пнституционалну и правну равнотежу одредаба о конкуренцжјп ревлдираног римског Уговора.

44.

Сагласно новој енумерацији чланова y Уговору о ЕУ из Амстердама, то je чл. 16.; ОЈ С
340, 10. 11. 1997, р. 185-186.
45. ОЈ С 340/97, р. 133-134.
46. Вид. "XXVIIth Report on Compétition Policy in 1997", op. cit., p. 39.
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Правни факултет y Нишу

Административна ограничења y спољнотрговинском
промету и нове мере Југославије y овој области
I
Увод
Свака држава je заннтересована за реализацију и контролу спољнотрговинске
делатности својпх привредних субјеката. У области спољнотрговинског промета
ce утицај државних органа испољава преко система мера и метода које je, најпшре
посматрано, могућно поделити y две основне групе: економске и административне.
У економске мере угицаја ce сврставају царинске дажбине, најчешће одређене царинском тарифом, различите врсте пореза и такси, увозни депозити, који поскупљују увозну робу умањујући њену конкурентност на унутрашњем тржишту y
односу на домаћи производ исге врсте и сл.
Админисгративно регулисање спољнотрговинских односа ce постиже применом организационо-правних мера које ce испољавају y виду ограничења, забрана и
контроле увоза и извоза одрсђене врсте робе, односно производа. Међу најчешћим средствима трговвнско-политичких мера државе, као облика адмвнистративног регулисања међународних економских односа y делу увоза и извоза, срећу ce:

квангигаггивна ограничења (контигенги, квоте); сисгем сагласности и дозвола (лиценцирарве); забрана (ембарго) увоза или извоза; бојкот сгране робе; специфични
технички захтеви y погледу робе или њеног паковања; бирократско усложњаваље
процедуре царвњења робе и сл.

Између метода економског карактера и мера административног утицаја постоје принцшшјелне разлике. Код коршпћења економских средстава, уколико оне
нису искључиво прохибитивног карактера, коначно право избора код куповине
или потрошње између увозне робе и робе домаћег порекла има потрошач, руковођен ценом, квалитетом, условима испоруке робе и слично. Код коришћења административних мера утицаја, нарушава ce тржишни механизам, смањује ce асортпман робе на домаћем тржшпгу, a могућност приступа потрошача ресурсима ce
практично насилно ограничава само на робу националног порекла.
Југославија je y децембру месецу 1998. године донела значајне измене y сфери
административног регулисања спољнотрговинског пословања. Поред измене п допуне основних закона, донет je и низ пратећих подзаконских аката који уносе битне измене y ошпти режим промета робе, усл)та и новца y односпма домаћих предузећа са иностраним партнерима. У основи ради ce о низу трговпнских, царинскјих, девизних и других ограничења, која битно утичу на промене граница формалноправног оквпра пословања учесника y спољнотрговинском промету.
Да би дошли до одговора на поједина питања која представљају основну тему
овог прилога неопходно je размотритп најважније аспекге карактеристичне за административне акте и квантитативна трговинска ограничења y сфери спољнотрговинских односа, којп ce тичу: појмовних карактерисшка; упоредно-правног
прегледа појавних облика и метода; националних интереса и глобалне међународне сарадње y области трговинске размене; економског дејства; правног дејства на
закључење и извршење уговора међународног трговинског каракгера, као и оцене о реалној ивтересној компатибилности нових домаћих позитивноправних решења са најважнијим трендовпма y светској трговини и потребама праксе.

П
Карактеристике, облици и методе трговннскнх ограничења
Трговинска ограничења ce, y основи, односе на контролу увоза и извоза робе.
Њихово увођење y трговинско законодавство п праксу има разлпчите узроке, мотиве и циљеве којима поједвне државе теже. Поред надионалних мера утицаја, y
савременпм односима je могућно говорити, не само о тенденцпјама за униформном регулативом ове области, већ и о увођењу специфичних трговинских ограничења и на међунационалном нивоу. Карактеристика савремене тенденције y овој
области полазе од премисе да je правни п фактичкн национализам y прнмени мера
трговинскдх ограничења супротан интересима прнвредног развоја сваке државе.
Национална економска стратегија y прерасподелп робе и услуга са светом, неминовно мора уважавати веома негативан колектпвни однос међународних трговннских форума према мерама трговинских рестрикција п огранпчења. Сматра ce да
квантнтативне рестрикције представљају најефпкаснпје методе створене с цпљем
да ограниче трговнну. Оне замрзавају трговину y утврђендм обрасцнма, одсликавају интерссну сферу државннх званичника и не могу да ce разведу од политпке.

Једна од њихових последнца je дискрнминацнја и, реглемевтадионим методама,
онемогућавање развоја прнватног предузетништва1).

А) Традиционални облици административно-трговинских ограничења
Историјски посматрано ограннчења су ce најчешће користила y облику2^: режима робних н девизних контигената, односно квота; режима дозвола илн лиценцн; режима контроле трговања стратешким производима, као и y неким другим
видовнма.
а) Режим робних и девизних контигената, односно квота подразумева одређивање макснмалне колмчине робе, која ce, y одређеном периоду, може увозити
(увозна квота) или извозити (извозна квота), односно максимирања износа средстава који ce може користити за одређене спољнотрговинске трансакције.
Увозна квота je кванштативни показатељ шш ннструмент административно-квантитативног регулисања увоза, којим ce истовремено испољава значај
увоза за поједине прнвредне гране и прпвреду земље y целини.
Извозна квота je квантитативни показатељ значаја извоза за одређену привредну грану, за производњу појединих врста производа, као и за привреду једне
државе y делини.
Прописи којима држава одређује контигент оставља слободу увозног пословања до исцршвења контигента, али такав поступак излаже увозна предузећа ризику да приме обавезе према страним испоручиоцима, које евентуално неће моћж
изврпшти. Међутим, код режима дозвола за увоз или извоз неке врсте производа,
држава мора водити рачуна о целисходности обима, односно границама и мерама
до којих je рационално издавати увозне и извозне дозволе. Дакле, практично држава сама себи мора одредити неку врсту контигента.
У суштини, спољнотрговинска размена представља својеврстан вид прерасподеле националног ггроизвода, a квантитативна ограничења, као државна мера чији
ce основ примене налази y прописима jus cogens природе, оправдана су као мера
заштите домаћег тржигпта.
Француска je бвла прва држава која je, y периоду велике светске привредне
кризе тридесетих година двадесетог века, увела котигенте. Њиховим увођењем
желело ce ограничење дејства уговорних царина, које су y условима кризе постале
неефикасно средство запггите домаћег тржишта. Стриктна примена ових царина
1.

2.

С. Wilcox, A Chapter for World Trade, New York, 1949, p. 81-82, O томе и: J. Viner, Interna
tional Economies, Glencoe, III, "Free press", 1951, p. 169—172; Видети: Barcel, GATT-Law and
Legal Problème, Budapest, 1995. p, 125-150. O овоме више: Г. Трнавци: Квантитативна
трговинска ограничења y нормативвим оквирима Светске трговинске организације,
'Правни живот", бр. 11/1998. стр. 705. Још y фази покушаја стварања International Trade
Organizaton (ITO), y првој половини овог века, као и поводом настанка GATT-a, 1947. године, квантитативна ограничења су сматрана великим злом за међународне трговинске
односе.
Према С. Обрадовић, Техника спољне трговине, Београд 1957. стр. 22.

стављала je y изглед ијш je директно повредила интересе појединнх земаља, па je
дошло до преговора ради обезбеђења минималних квота за увоз робе пз сваке од
тих држава на француско тржипгге. Општи контигент који je Француска утврдила, подељен je y више уговорних контигената. Након те драксе, контигентирање
показује истоветну тенденцију и y другим државама. Н а основу преговора које су
државе водиле на билатералном плану, наметало ce и питање општих мерила за
расподелу контигената по земљама порекла производа, односно према земљама
њпхове употребе и потрошње.
б) Режимом дозвола или лиценци ce условљава право на увоз, односно извоз
производа и услуга добијањем посебних дозвола, без одређивања контжената.
в) Режимом конгроле трговања страггешким производима ce успостављају
квантитативна ограничења мотивисана посебним разлозима.
Тако, y Сједињеним Америчкнм Државама и неким другим привредно развијеним земљама постоје специјални прописи којима ce забрањује или ограничава
извоз одређених производа y земље са планском прпвредом. Ta ограничења ce
примењују шш према одређеној земљи, нли ce тичу конкретне врсте производа, a
познати су и њихови комбиновани модалитети3-*. Уколико није на снази општи режим забране, за извоз y одређене државе нли за извоз одређених пропзвода, потребно je претходно одобрење Министарства за трговину (Department of Commer
ce). По правнлу ради ce о производжма који ce посредно могу корпстити y војне
сврхе, без обзира што им то ннје основна намена. У том смислу посебну улогу има
Министарство одбране (Department of Defense), које je овлашћено да тражи забрану извоза, док ce не утврди да ли ce њиме не доводе y питање државнл интереси4'.
У Велпкој Британији je, на основу Уредбе о стратешкој роби из 1967. годпне5-*, постојао систем контроле извоза стратешких производа. Уредба je предвиђала да нпко y Великој Брптанпјн, укључујући њене држављане, не може страним
владама, другим органима власти, нлн правним и физичкпм лицпма нзвозптп робу, која ce налази на територији земље п која je Уредбом проглашена стратешким
производом6).
Контролу трговања стратешкнм пропзводима на међунационалном нивоу,
успоставиле су земље-чланнце НАТО алијансе, осим Исланда, али уз учешће Јапана, међусобном сарадњом y оквиру Координационог комитета за вишестрану
контролу извоза (КОКОМ). Овај орган je својевремено основан са циљем да разматра питања испоруке западне стратешке технологије земљама Источног блока.
КО КО М утврђује списак робе н технологије, која подлеже контроли промета из
3.

4.
5.
6.

У САД je ово питање регулисано Законом о надзору извоза (The Export Administration Act)
y делу од 240. члана надаље, као и пратећим подзаконским прописима (Export Administra
tion Régulations). R. H. Folsom, M. W. Gordon, J. A. Spanogle, Minnesota, 1996, y преводу на
српски језик-Међународни трговачки послови, VISIO MUNDI academie press, 1997. стр.185.
Познат je случај Daedalus Enterprise Inc. Ibidem, стр. 185.
SI, 1967, Ho-983.
Видети: Schmitthoff zs Export Trade, Москва, 1993, стр. 399.

стратешких разлога. Листа контролисане робе ce разматра и утврђује за четворогодшпњи период, на основу једностране стратегпје и полптике НАТО савезаЛ

Б) Нова међународна класификација нетарифних мера и метода
Најшпре прпхваћена класификација нетарифних, дакле, адмшшстративних
мера дата je y оквиру ОУН. Она обухвата трн методе са различитпм инструментнма деловања:
а) Методе директног, непосредног, ограничавања увоза y циљу заштите пропзводње y одређеним индустрпјским гранама применом: лиденци н квота; антидампиншкпх и компензационих дажбина; увозних депозита (тзв. "добровољно
ограннчење" извоза ); компензацпоних такси; снстема минималних увозних цена
птд;
б) Методе посредног утицаја на ограничавање успостављања и реализадије
спољнотрговинских односа. Њих карактерише адмшшсгративно бирократска
процедура, }гслед чијег ce дејства ограничава трговина: царинске формалности;
техничкп стандардп и норме; санитарне и ветеринарске норме; захтеви y вези са
паковањем п обележавањем робе и слично78) и
в) Трећој групи метода прппадају мере без директног ограничавања увоза или
стимулисање извоза, алп чпјим ce дејством најчешће управо постиже такав резултат.
Прва група мера je најбројнија и она обЈтжата око половину свих познатих
мера утицаја. Најраспрострањеннји инструменти директног регулисања извоза
(понекад и увоза), јесу лиценце и квоте. Систем лиценцп подразумева да држава
преко надлежног органа државне управе (код нас je то Савезно министарство за
спољну трговину) пздаје одобрења за обављање спољнотрговинских послова чији
предмет може бити само тачно наведена (лиценцпрана) роба.
Лиценце ce карактеришу различптим формама и предвиђеном процедуром.
Лиценце моту бити:
а) генералне, којима ce одобрава несметан увоз или извоз робе, која ce налазм
на посебном списку, за одређени период времена и
б) спецнјалне (поједшачне) лиценце којима ce одобрава увоз или извоз одређене врсте робе или производа на основу посла са страним партнером, са назначе7.
8.

О контроли од стране КОКОМ-а, видети: British Business Supplément, 3. March 1989,”Securuty Export Control”, према: Schmitthoff’s Export Trade, ibid. стр.488.
Карактеристичан пример за ову групу наведених мера je била пракса царињеаа увозних
магнетофона y Француској. Царињење ових производа ce обављало на једном малом царинском пункту који je имао лоше укомпоновану службу и који je био удаљен од већих градова. На тај начин je евидентно успораван пласман, пре свих, јапанских магнетофона на
француско тржиште, све док није постигнут споразум о добровољној извозној квоти, на
основу које je Јапан ограничио своје присуство на тржишту Француске. Перуански цариници су, на пример, месецима спроводили процедуру царињења задржавајући робу y
складиштима, a затим je наплаћивана лежарина чија je сума значајно оптерећивала цену
те робе на домаћем тржишту. Видети: С. Обрадовић, оп. цит. стр. 20. и даље.

њем количине робе, њене новчане вредности, земље порекла (или опредељења), a
таксфе je могућно назначити и царински ттункт (прелаз) преко кога je потребно
реализовати увоз ијш извоз.
Систем лиценци je y тесној вези са квантитативним ограничењима - квотама
за извоз и увоз одређене робе. Помоћу њих може бити одређена роба за извоз илж
увоз за предвиђенж период времена, уз исказане величине y вредносном и физичком изразу. Квоте ce деле на:
а) глобалне (опште) и појединачне квоте, које ce примењују y трговинским
односима једне земље са иностранством, односно које су одобрене прнвредном
субјекту y једној држави;
б) сезонске квоте, које ce тпчу ограничења y погледу увоза н извоза за одређени период времена (сезону) и
в) квоте добровољног ограничавања извоза, којима ce количинско ограничавање робе и регулисање спољнотрговинских операдија реализује искоришћавањем специјалних (појединачних) лиценци.
Коришћење система лиценцирања y регулпсању спољнотрговпнских односа y
појединим државама има свој ослонац y низу, на међународном плану, усвојенпх
нормп. Свакако да ту спадају одговарајуће норме Ошптег споразума о царшама и
трговини (GATT), као и Споразум о посгупку лиценцирања извоза закљученог y
оквиру Светске трговинсе организације (World Trade Organisation-WTO), 1996.
године. Савет за трговину робама je 1996. године донео Одлуку9-1 која садржп листу квантитативних рестрикдија наведеннх egzempli causa. Према листи, појам
квантитативних рестрикција обу^хвата: забрану' у^воза н пзвоза, осим под одређеним околностима; глобалну квоту10); глобалну квоту' алоцнрану од стране једне
земље; билатералну квоту; аутоматско лиценцирање; мпнпмалне цене и друто.
Изузетан значај за пословну праксу има п Глава VI (чл. 6.1-6.1.17.) Начела међуна-

родних трговачких уговора донетих од сгране Међународног нстшута за унификацију приватног праш y Риму (UMDROIT PRINCIPLES), којпма ce уређује пптање дејства "јавннх дозвола" (public permission) на закључење и извршење утовора међународног пословног промета.

9.
G/l/59, Aneks, 1996.
10. A. Quereshi, The WTO, Manchester and New York, 1966, p. 16, наводи да квантитативне
рестрикције могу бити глобалне и парцијалне. Парцијалне рестрикције ce другачије
називају квоте. О овоме знатно више: Г. Трнавци, Квантитативна трговинска ограничеља
y нормативним оквирима Светске трговинске организације, “Правни живот1’, бр. 11/1998,
стр. 712.

ш
Утицај административних аката и мера ограннчења на пуноважност
уговора о регулисању пословвих односа
Без обзира о којим државним актима, као облику административног регулисања међународних економскпх односа y делу увоза и извоза, да je реч (квантитативна ограничења - контигенти, квоте; систем сагласности м дозвола- лиценцирање; забрана увоза или извоза-ембарго; бојкот стране робе и слично), поставља ce,
гтптање њиховог утицаја на пуноважност уговора о пословним односима. При томе, правнн односн између државе, с једне стране и правних и физичких лица, са
друге стране, нису односи равноправности који карактеришу норме имовинског
(грађанског) права. Будући да држава може да захтева, под претњом употребе
санкција, да лица на која ce такве мере односе испуне прописане им дужности, реч
je о односпма субордпнацпје 11'). У појединим правннм снстешша постоје различита схватања о утицају адхшнистративних аката државе на правоваљаност закључених трговинско-правних послова. Тако, према нашем законодавству, правни послови који спадају y категорију девизннх послова су правоваљани само онда ако je
за њихово закључење издато одобрење надлежног државног девизног органа. Без
таквог одобрења правни посао je нипггав, није правоваљан и не производи правна
дејства. Државни акт, дакле, представља нужни формални елемент за дефинитивно оформљење правног посла12-®.Супротно од овога, дозвола за увоз, односно извоз робе, када je таква дозвола предвиђена законодавством, према схватању y већлни правнвх система, укључуЈЈ^ћи и југословенски, ш је услов пуноважности закљученог уговора. Дакле, уговор je пуноважно закључен, a проблем ce појавно
испољава y немогућности његовог извршења. У том смислу ce н поставља централно питање сваког уговорног односа - питање одговорности за неизвршење
уговора. Према преовлађујућем схватању, y таквој сшуацпјн, страна на којој je лежала обавеза прибављања одговарајуће дозволе'надлежних државних органа,
дужна je другој страни накнадити штету. О овом питању постоје и другачија схватања, како y теорпјп, тако н y судској пракси1'Ч У сваком случају, посебно важан
савет за понашање привредника y међународној уговорној пракси, садржан je y
препоруци да je најцелисходније да привредна организација треба да настоји да
уговор закључи под одложним условом и да унесе клаузулу да ће уговор бити пуноважан, нли да ће бити извршен само за случај издавања увозне односно извозне
дозволе од стране надлежног државног органа14).
11.

В. Круљ, Утицај административних одобрења и дозвола на закључење и испуњење уговора, Збирка радова из права спољне трговине, свеска 1, Београд, 1965, стр. 47.
12. В. Круљ, ибидем, стр.51-52.
13.
О томе детаљније: Р. Ђуровић, Међународно привредно право, Београд, 1997, стр.
258-259.
14. С тим y вези: В. Круљ, оп. цит, стр. 52; Р. Ђуровић, ibidem, стр. 260-261.

Н а плану међународног аутономног трговинско-правног регулисања, посебан
значај за уређивање овог питања имају, напред већ поменуга, Начела међународннх трговачких уговора (UNIDROIT PRE4CIPLES). Према Начелима, када пуноважност или извршење уговора зависе од добијања административног акта - јавне
дозволе (public permission), потребно je одговоркги на неколшсо пптања: Ko има
обавезу да захтева добијање дозволе (чл. 6.1.14.)? Када je, временски, неопходно
такав захтев поднети (чл. 6.1.15.)? Које су правне последице ускраћивања административног акта до одређеног рока (чл. 6.1.16)? Које су последице одбијања захтева за издавање административног акта (чл. 6.1.17)? Овом приликом одговорићемо
само на нека питања.
У случајевима y којима правни поредак одређене државе захтева јавну дозволу која нма дејство на пуноважност уговора или на његово извршење, a ни правна
норма ни околности не указују на нешто друго, онда:
а) ако само једна страна има седипгге (place of business), y таквој држави, та
страна je дужна да предузме мере неопходне за добијање дозволе;
б) y сваком другом случају, дужност предузнмања неопходних мера за добијање дозволе лежн на странп која je обавезна да испуни чинидбу за чије ce извршење
захтева адмннистративна дозвола (чл. 6.1.14.).
Према чл. 6.1.17. одбијање одобрења утиче на ггуноважност утовора и чпни га
ништавим. Уколико одбијање утиче на пуноважност само појединих одредби, само ce те одредбе (клаузуле) сматрају ншптавим, уколико je, сагласно околностима, разумно да ce одржи преостали део уговора.
Када одбијање дозволе чини извршење уговора немогућим y целшш нли делом, примењују ce правила о непзвршењу, која су садржана y Г лави 7. Начела.
Дакле, правне последице одбијања захтева за добијањем административне
дозволе ce разликују. Оне могу бити дефинисане и самим споразумом утоворних
страна, a уколпко таквог споразума нема последице су разлнчите и зависе од тога
да лп одбијање дозволе има дејство на пуноважност утовора нлп на његово извршење.

IV
Позитивно-правни аспекти југословенске регулативе о преласку са
режима контигената на режим квота
Крајем 1998. годпне, y децембру месецу, значајно je измењено и догрчвено законодавство y областама спољнотрговинског н девпзног пословања Југославије.15-1 Најзначајнија новнна y Закону о спољнотрговннском пословању тпче ce
режима увоза и извоза робе. Суиггина нових решења заснпва ce на преласку са система контигената, као облика чисто количинских ограничења, на режнм кво-

та16\ Када je реч о систему котигената, карактеристично je да ce њима утврђује
обим робе, за увоз илп извоз, по количини(робни контигент), или према вредностп (девпзнп контнгент). Контпгент je инстигут за огранпчење обима увоза или
пзвоза одређене робе п он може бвтп генералнп (односи ce на потребе националног тржишта y целини) н поједпначнн (односи ce на одобренп обим робе за увоз
плп извоз од стране једног привредног субјекта). Када ce утврђени н одобренн
контигенти исцрпе, дагви увоз односно извоз одређене робе, обухваћене контигентом, je недопушген. Квоте ce такође, y основи, каракгеришу количинским лимитом y погледу увоза н извоза. За разлвку од контигената, код примене режпма
квота, роба на коју ce оне односе ce може увозпти п након реалнзације, како опште, тако п поједнначне квоте. Према усвојеним решењима, на робу која ce увози
y царинско подручје Југославнје преко квоте одређене на основу закона којим ce
уређује спољнотрговинско пословање плаћа ce царина утврђена Законом о царинској тарифи увећана 250% (чл. ЗОа Закона о изменама и допунама Царинског закона). Савезна влада утврђује опште квоте за увоз робе према тарифним ознакама царинске тарифе, по вредносги, односно по количини и динамику увоза за пернод од годину дана, најцоцније до 30. новембра текуће године за наредну годину
(чл. 6. Закона о изменама и допунама Закона о спољнотрговинском пословању).
Важно je напоменутп да je Уредбом о примењивању Закона о спољнотрговннском пословању за време ратног стања, одложен прелазак са режима контиге-

16.

Члан 6. Закона о изменама и допунама Закона о спољнотрговинском пословању гласи:
"Члан 13, 14. и 15. мењају ce и гласе: чл. 13. Савезна влада утврђује опште квоте за увоз
робе према тарифним ознакама царинске тарифе, по вредности, односно по количини и
динамику увоза за период од годину дана, најдоцније до 30. новембра текуће године за
наредну годину; чл. 14. Коришћење квоте прати и евидентира надлежни савезни орган
надлежан за царинске послове-прати и спроводи коришћење квоте; чл. 15. Корисници
робе Еоја je разврстана на квоте, користе квоте према редоследу прлјема докумената за
царињење робе код даринских органа. Отпис квоте врши ce моментом царињења
робе.Један корисник квоте може да користи 10% опште квоте из чл. 13. овог Закона, уз
плаћање цариве по стопи утврђеној y Закону о царинској тарифи (појединачна квота).
Увоз робе, већи од појединачне, односно опште квоте, врши ce уз плаћање царине y складу
са чл. ЗОа Царинског закона.(Члан. ЗОа Царинског закона гласи:“Изузетно од одредбе
члана 30. овог Закона, на робу која ce увози y царинско подручје Југославије преко квоте
одређене на основу закона којим ce уређује спољнотрговинско пословање плаћа ce царина
утврђена Законом о царинској тарифи увећана два ипо пута. За робу из става 1. овог
члана за коју je y царинскопј тарифи предвиђена стопа царине ""слободно'1", Савезна
влада може одредити плаћање царине y проценту који не може бити већи од 10%.").
Изузетно од одредбе ст. 2.овог члана , један корисник може y оквиру опште квоте увести
одређену робу (опрема, делови за уградњу и сл.) y количини односно вредности већој од
поједивачне квоте уз плаћање царине по стопи утврђеној y Закону о Царинској тарифи, на
основу одобрења надлежног савезног органа. Против решења о одбијању одобрења не
може ce изјавити жалба, али ce може покренути управни спор. Савезна влада ближе
одређује робу и критеријуме на основу којих надлежни савезни орган издаје одобрење из
ст. 4. овог члана".

ната на систем квота17^ , a да je Законом о изменама п допунама Закона о спољнотрговинском пословању18), тај прелазак предвиђен за 1. октобар 1999. године.
Економско дејство административних мера и трговинских ограничења je одувек пзазивало пажњу како наше домаће теорије, тако п праксе. Запажања која су
била каракгеристична и y периоду непосредно после другог светског рата, чине ce
и данас актуелним.
Истицано je да ce огранхгчавањем колпчине робе која ce може увозптн нз иностранства, утиче на кретање цена на домаћем тржишту тако што ce оне формпрају независно од цена истоврсних производа на светском тржншту. Тако je j-вођење
контигената за увоз одређене врсте робе имало за последицу нагли пораст цена на
домаћем тржииггу, док су y земљама извозницама оне стрмоглаво падале. Распон
цена y земљама увоза и земљама извоза робе постаје тако значајан да ce увоз може псплатитн п уз врло внсоке увозне царине. Увозна дозвола je, y таквим околностпма, врста монополске повластпце, будући да ce на основу ње може остварпти
велика разлика y цени. Постоји реална могућност да предузећа из земље увоза, која располажу увозним дозволама и квотама, успоставе картелни облнк сарадње y
циљу формирања високпх цена на домаћем тржишту, уз истовремено ниске набавне цене. Позната je пракса још из периода пре другог светског рата када je предратаа Југославија, као нзвознпк, настојала да царпнско оптерећење контпгената
за жптарнце, стоку и воће, које су као земље увозннце пмале Немачка п Чехословачка, сведе на минимум тако што je од обе државе добила преференцијалне контигенте, тј. право да њена роба, y оквиру контигената, буде увезена уз преференцијалне царине, које су биле ниже и од минжмалних царина. Пошто би, при нормалном искоришћавању контигената цео екстра профнт остварилн увозници, Југославија je увела извозне конгигенте и искоришћавање тих кожгигената поверила Уреду за контролу извоза стоке м сточннх производа. Немачки и чехословачки
увознлцп нису моглп вшле слободно да купују те производе на југословенском тржишгу, па су поменутом југословенском предузећу уступали већи део разлпке y
цени која ce јављала на тржишту земље извознпце и на тржиштима земаља увозница.
У теоретским радовнма о праву спољне трговпне наших класика19), указује ce
да адмшшстрација контигената представља за сваку државу задатак који je превазилази. Увозна или извозна дозвола значи повластпцу, јемство, екстра-добит, које
једно предузеће добија на рачун друтпх. Објектпвна мерила која су y разним земљама примењнвана као основ расподеле контигената, нису y сагласности са начелом надметања, које истински решава судбину послова, те прпродно изазивају
тежњу предузећа да обилазнпм путевима, помоћу личних веза, мита, ортаклука с
полигичарима п слично, дсфу до већег удела y контигенту. Расподела контнгената
на фирме постаје зато повод фаворизацијн и корупцији на нивоу државе.
17.
18.
19.

"Сл. лист СРЈ", бр. 16/1999. стр. 4, видети чл. 2.
"Сл. лист СРЈ", бр. 44/1999. стр. 2, видети чл. 7.
С. Обрадовић, оп. цит. стр.23-24.

Јасно je да сва ова запажања и днлеме из раније праксе наше спољнотрговинске адмшшстративне регулативе изнова постају значајне и актуелне, y мери y којој
су то и днлеме егзистенцијалног опстанка нашег организованог друштва y савременом периоду.
V

Савремене тенденције y вези са применом и контролом примене
нетарифних трговинских мера
У данашњој међународној праксп постоји тенденција избегавања административнпх инструмената регулисања спољнотрговпнске делатности. Сматра ce да
примена административних мера контроле изазива нежељене последиде, пре свега, y виду затварања домаћег тржишта, што има штетне последице како за привреду земље која прнмењује такве мере, тако и за привреду других земал>а, потенцијалшх партнера. Дагва опасност коју крију квантитативна ограничења je, по
правплу, y дискриминацији домаћих привредних субјекагга y погледу поделе контпгената н квота, будућж да њихова дистрибуција зависи од дискреционе оцене надлежних државних органа.
Нетарифно регулисање je оправдано само y изузетним случајевима, који су
израз тежње за заштитом надпоналне привреде или испуњење обавеза преузетих
међународним трговинским споразумима или њима сличним уговорима.
Као што je познато, заједничка трговинска политика Европске уније обухвата
области царина, закључење трговинскпх и царинских споразума, мере трговпнске
заштпте, политику извоза п друго2021^
Основни систем заштите при увозу y Европску унију су царине, док квантитативна и друга нетарифна ограничења представљају изузетак. Међутим, важно je
напоменути да су y пракси, ипак, развијенн бројни системи ванррдне заштите. Ta
врста заштите ce заснива на одговарајућим нормама ГАТТ/СГО, као што су правшха о заштитнпм мерама из чл. XIX ГАТТ-а, или je реч о ad hoc основи, односно
о сивој зони ГАТТ-а (количинска ограничења на увоз). Дакле, може ce констатовати да осим класичних царина, Европска унија примењује и друге мере трговинске заштите као што су: квоте; контигенти; компензаторне таксе; мишшални систем цена на увоз; антидампинг и антисубвенције, извозних и увозних субвенција;
извозних кредита и осигурања; мере трговинске промоције; прелевмана (до ступања на снагу Уругвајске рунде) п др2Ч
20.

Видети: Члан 113. Уговора о оснивању Европске заједнице, као и: Р. Вукадиновић, Право
Европске уније, ЕЦПД, Београд, 1995, стр. 70-88; Д. Лопандић, Трговинска политика ЕУ и
Југославија, ИЕН, Београд, 1997, стр. 185.
21. ELM Volker, The major instruments of the Common Commercial Policy in: Protectionism and EC,
Kluwer, Deventer, 1983. p. 17-51. Видети код: Д. Лопандић, О неким питањима усклађивања
спољнотрговинског система СР Југославије са прописима Европске уније, Правни
факултет y Нишу, Саветовање, децембар, 1998. стр.З.

И национална законодавства појединих држава из ранијег састава земаља
планске привреде и израженог државног монопола y спољнотрговинској сфери
усклађују политику спровођења заштитних мера са присутним трендом y оквирима, пре свега Светске трговинске организадије (World Trade Organization-WTO).
Тако je Руска Федерација 1995. године донела Закон о државном регулисању
спољнотрговинске делатности22\ којим ce предвиђа да Влада Руске Федерације
може увести квантвтативна ограничења y изузетшш случајевима. У те случајеве
Закон убраја: очување националне безбедности Федерације; испуњавање међународних обавеза; заштиту унутрашњег тржишта и др.
Несумњиво je да ce општи тренд y свету y односу на забрану примене квантатативних ограничења испољава, пре свега, y оквирима Општег споразума о царинама и трговпни (GATT) и Светске трговинске организације (WTO). У том смислу
посебно je значајан члан XI GATT-a, који je познат и под посебним назнвом
"ГАТТ-ова прохибиција квота" ("GATTs quota prohibition"). Домашај овог дела
текста ГАТТ-а je знатно пшри од чисте забране примене квота2'3'*. Трговинске
(увозне и извозне) забране ce могу наметатп само y виду царина. Порези или остали намети су израз начела националног третмана, садржаног y чл. 3. Споразума.
чланомXI ce забрањују сви други облиии. пре свпхувозних баријера. Међутим од
овог правила, утврђен je значајан низ изузетака, којн су y време доношења Споразума (1947. година) представљали компромис између његових страна пошисница.
Тако je значајан изузетак предвиђен код прпмене извозних забрана или ограничења потребних y циљу спречавања несташице хране или других стратешкнх производа24\ затим код поштовања одређенпх тржпхпнпх стандарда, као п за случај трговине пољопривреднпм производпма y циљу прпмене владинпх програма y области пољопривреде25).
Посебно значајан изузетак односп ce на могућност прпмене квантитативних
рестрикција услед проблема са девизним билансом. Квантитативне рестрикцпје,
односно увозна квантитативна ограничења могу бптп наметнута y циљу "спречавања непосредне претње или заустављања озбиљног пада монетарних резервп26^
или код уговорних страна са веома ниским монетарним резервама, y циљу постазања разумног ннвоа повећања њиховпх резерви27-*.
22.
23.

Россиискал газета, 24.10.1995.
"Никакве забране или ограничења осим царина, пореза или осталих намета, без обзира да
ли ce спроводе применом контигената (квота), увозних или извозних дозвола или осталих
мера, неће бити прописане или задржане од стране било које уговорне стране приликом
увоза било ког производа са територије било које уговорне страве или након извоза или
продаје за извоз било ког производа намељеног за територију било које друге уговорне
стране" (чл. 11 ст. 1. ГАТТ-а).
24.
Видети: Чл. XI, ст. 2. ГАТТ-а. Статистички посматрано, најчешћа квантитативна
огравичења су примењивана y трговини пољопривредшш производима, посебно од страве
развијених земаља. О томе: Г. Трнавци, оп. цит. стр. 709.
25. Члан XI, ст. 2а.
26.
Члан XII, ст. 2. (a) (i) ГАТТ-а..

Н а крају Уругвајске рунде преговора, постишут je Договор о платнобилансшш одредбама Општег споразЈ-ма о царинама u трговпни из 1994. годнне, на
основу кога су чланпце W TO-^ преузеле обавезу да, што je пре могуће, престану
са прпменом квантитативннх ограничења на основу проблема са билансом плаћања, a да y том смислу употребе мере које имају најмање негативних ефеката на међународну трговину. Са тим циљем ce посебно преферирају мере чији ce ефекти
траже преко усклађпвања цене производа.
Поред наведенпх, свакако je важно поменути још неколико изузетака од забране примене кванпггативних ограничења и то:
а) нецаринске мере ради промовисања п успостављања нових индустрија
(изузетак y односу на "индустрије y повоју"- infant industries exception);
б) рестрикције на основу клаузуле опозивости (temporary escape clause measuге), предвнђене чланом XIX GATT-a;
в) баријере на основу општих изузетака (general exceptions), предвиђених чланом XX;
г) примена баријера из разлога очувања националне безбедности (security ехceptions)272829).
Посебну врсту рестрикција je могућно Јтоворити протоколима о приступању
y WTO (protokol of accessipon), на основу којпх одређене чланиде y току преговора
о приступању, могу уговорити изузимање домаћих рестрикција од режима општих
кванпггативних ограничења.

VI
Закључак
Уколико не би били доследни уобичајеној пракси и стилу да ce на крају оваквих прилога да закључак, овај би део рада могао бити насловљен са "Трговинска
ограничења домаће регулативе y светлу надионалннх интереса и глобалне међународне сарадње y области трговинске размене".
Поражавајућа су сазнања да земље y развоју са више од 80% светског становншптва данас располажу са само 20 % светског бруго производа, или да je имовина
тристапедесет осморо најбогатијих људи y свету једнака укупном приходу који
остварује 2,3 милијарде становника из најсиромашнијих држава овога света. Упркос тим сазнањима и елементима поређења са изузетао јарким компаративним тоновима, тенденција на пшрем међународном плану ка глобализадији, унификадији
п успостављању система оргашзоване слободе трговине je y сталном препознатљивом тренду. "Слободна трговина je божја дипломатија, нема бољег начина да ce
људи уједине и живе y м и р у " О в о старо правило ce, полако, помало, али све си27.
28.
29.

Члан XII, ст. 2. (a) (ii) ГАТТ-а..
Естонија je последња, 135. чланица WTO. Internet, WWW. WTO. org.
ЧланХХ! ГАТТ-а.

гурније потврђује y непосредној међународној сарадњи и трговинској размени. Инсистира ce на тржишној економији, слободном кретању људи, идеја, производа,
робе, услуга и капитала. Готово да je неспорно да ће ce све важније економске н
финансијске одлуке доносити на планетарној основи. Инвестициона улагања, производња и прерасподела робе, производа, услуга и капитала националних привреда са светом све више ће ce усклађивати са глобалним трендовима.
Узроке изузетно незавидног положаја наше земље на међународном плану
треба свакако веома детаљно и брижљиво анализирати. Међутим, паралелно са
тим процесом или, чак, и иза његовог следа, неопходно je неодложно и максимално ангажовано реинтегрисати земљу y међународну заједницу и њене организације
међу које, несумњиво спада и Светска трговинска организација. Да би до тог процеса дошло, јасно je да je улога државе незаобилазна и да су неопходне значајне
промене и реформе економског система, уз паралелну изградњу правног и институционалног оквира за отворену привреду тржишне орјентације, y складу са начелима и руководним идејама које карактеришу савремене трендове, чији обриси су
дотакли и тему којом смо ce бавили y овом прилогу.
Дакле, трговинска ограничења домаће регулативе y светлу националних интереса нужно ce морају прилагодити принцшшма глобалне међународне сарадње y
области трговинске размене.

30.

Изјава Ricarda Kobdena из 1857. године, цитирано према: Р. Булајић, Међународна
сарадња и трговина, Међународна политика,1058-59/1997, стр.9.

Радмила Босанац,
spec.iur., виши саветник y Савезном девизном инспекторату

Акционарство и приватизација y оквиру постојећег
девизно-правног режима
I Увод
1. Прописи о својинској трансформацији
Правнж режим својинске трансформације односно приватизације и акционарства, регулисан je са вшпе различитих прописа донетах како на савезном нивоу тако и на нпвоу репубдика чланпца, укључујући и раније донете прописе који регулишу материју начина и облика страног улагања, статусна шггања правних лица,
начин издавања и промет хартија од вредности, начин и услове вршења девизног
пословања, који на посредан или непосредан начин такође регулшпу неке правне
аспекте везане за издавање и промет акција и друге елементе приватизације.
Прописи који непосредно рсгулшпу својинску трансформадију су следећи:

1. Савезни прописи:
Закон о основама промене власнигптва друштвеног капитала ("Службени
лист СРЈ", бр.29/96,29/97 )
Уредба о основама методологије за процену вредности капитала и за ревалоризадију процењене вредности капитала и о начину исказивања капитала y обрачунским акцијама,односно уделима ("Службени лнст СРЈ", бр.44/96 )
2, Прописи Републике Срби је
Закон о својинској трансформацији ("Службени гласникРС",бр.32/97)
Уредба о начину утврђивања вредности капитала ("Службени гласник PC",
бр. 43/97)

Упутство о начину примене метода за процену вредности кашггала и начину
исказивања процењене вредности ( "Службени гласник PC ", бр.51/97)

3. Прописи Републике Црне Горе
Закон о својинској и управљачкој трансформацији ("Службени лист РЦГ",
бр.2/92,59/92,4/93,27/94,23/96)
Закон о приватизацији привреде ("Службени лист РЦГ", бр.23/96)
Закон о фидуцијарном преносу права својше ("Службени лист РЦГ", бр. 23/
96)
Уредба о упису уговора о фидуцијарном преносу права својине ("Службени
лист Р Ц Г ', бр.34/96,9/97)
Уредба о садржини и начину вођења регистра акција ("Службени лист РЦГ",
бр. 232/96)
Уредба о приватизационим купонима ( "Службени лпстРЦ Г", бр. 38/96)
Уредба о контролн промјене власшшггва капитала ("Службени лист РЦГ",
бр. 18/97)
Поред ових прописа којн непосредно ретулнтпу питања везана за акционарство и приватизадију, ту су н закони који ову материју такође регулшпу као што су
Закон о предузећима, Закон о хартијама од вредности, Закон о страним улагањима и Закон о девнзном пословању.
Овде ce намећу различита питања на која и правна теорија п правна пракса, a
пре свега и сам законодавац треба да дају одговоре, као што су питање међусобног односа ових закона,питање усклађености ових закона, јер поједине одредбе из
ових закона различито третирају исте правне стваридроблем великог броја закона који међусобно ннсу усклађени.

2. Облици и субјекти-учесници приватизације
Субјекгп који могу бити учеснпцп приватпзацпје y смислу улагања кашггала y
домаћа предузећа и остваривања права на основу извршених улога су сва правна п
физичка лица, домаћа и страна.
Облитти, односно моделп приватпзацнје y смпслу промене власнтгтптва друштвеног кашггала према Закону о основама промене власншптва дрзтзггвеног капптала, су следећп:1 . продаја акција радн продаје друштвеног кашггала; 2 . продаја акција ради повећања укупног капнтала предузећа; Злренос акцнја на фондове;4.претварање улагања и потражпвања y трајнп улог; 5.продаја предузећа и други моделж предвиђени законом. Према Закону о својннској трансформацији Србије, прописана с5' трп модела:1 .продаја акција ради продаје капитала, 2 .продаја акција ради прикулљања додатаог калитала и 3. конверзија дуга y акпрје поверноца.
Закон о својинској п управљачкој трансформадпјп Црне Горе, предвиђа још неке
облпке својинске трансформацнје, међу којпма je значајно пстаћп својннску трансформацију предузећа улагањем капитала домаћпх п странпх, фпзичкпх п правних
лпца.

Код облпка прпватизацпје којп су везани за продају акција и продају предузећа, поставља ce једно шггање, на које до сада није обраћана пажња, али које може
довестп до некнх проблема y пракси, a то je питање везано за номиналну вредност
акција - да јш акцпје могу гласнти на страну валуту (девизе) н да ли ce може вршитн њпхова продаја за девпзе, односно поставља ce питање какав je правни режим
акдпја y оквиру постојећег девпзно-правног режнма и да лп ce y том смислу могу
изврпшти промене y пропнсима које би ово питање ближе и прецизније регулисале.
Према Закону о хартијама од вредности, акција je харгаја од вредности која
гласи на део основног капитала акционарског дружгва, a купац стиче право својине над акцијом испуњењем обавезе y новцу или y стварима или y правима израженим y новлу, y складу са савезним законом и одлуком о емисији акција. Наведено
питање релевангно je за разматрање само y случају када ce акција издаје на име
испуњења обавезе y новцу, односно када улагач, домаћи или страни, улаже капитал y предузеће или купује акције, односно купује предузеће (или део предузећа) y
девизама.
П

1.Акције као хартије од вредности
Појам акција има два значења: 1) удео који сваки учесник y акционарском
друштву нма y имовиш друштва (његов основнн удео);2)исправа помоћу које њен
пмалац стиче право учешћа y расподели добптн акционарског друштва (дввиденде). Под речју акција, најчешће ce подразумева исправа која ce нздаје учеснику
друшгва којп уплати свој удео и на основу које стиче право како на учешће y органима управљања друштва, тако и y расподели његове добити.1'*
Акције које предузеће нздаје ради трансформације капитала или докапитализадије, јесу једна врста хартија од вредностп. Правна регулатива хартија од вредносги није јединствена већ je садржана y више закона који нису међусобно усаглашени, што y пракси може довести до многих проблема које би требало разрешити.
Харгије од вредности су, према одредбама Закона о облигационим односима,
писмене исправе којима ce њихов нздавалад обавезује да испуни обавезу уписану
на тим исправама њиховим законитим имаоцима. Закон о облигационим односнма
као општи закон регулшде хартије од вредности као један од ннструмената који ce
појављује y оквнру облигационих односа између странака, a упућује на посебни закон за хартије које ce издају y сернји (члан238 ЗО О). Посебним законом ce уређују
врсте, услови и начин издавања (емисије) хартија од вредности које ce емитују y
серији, и регулшпе трговш а тим хартијама и надзор који врши надлежни савезни
орган (организација).Тај посебнн закон јесте Закон о хартијама од вредности2-1.
1.

Правна енциклопедија, први том, редакција проф.Борислав Т. Благојевић,"Савремена
администрација111985.

Закон о облигационим односима одређује битае састојке хартија од вредности и
предвиђа да појединим законом за поједине хартије од вредности могу бита одређени и други битни састојци.
Поред ових закона, правна регулатива хартија од вредноссти (а посебно акција) садржана je и y прописима о својинској трансформацији који регулишу битне
елементе акција, начжн издавања и др. као и y Закону о девизном пословању који
регулише девизни режим хартија од вредности.
У нашој правној теорији опште je прихваћено да су хартије од вредности ттисмене исправе y којима je ннкорпорисано одређено имовинско право које je по
правилу неодвојиво и неоствариво од ње.
Акције представљају такве хартмје од вредности које потврђују да je њихов
ималад унео одређени део улога y основну главницу (основни капитал) акционарског друпггва или командитног друштва на акције. У садашњим условима акције
могу издавати сва правна лица која могу сгицати добит, a одлучила су ce на трансформацију y тип друштва чији je капитал акционарског карактера.'^ Код акција,
као и код осталих хартија од вредности, разликују ce право на акцију и права из акцнје. Основна права из акција су: право на дивиденду, право на управљање, право
на остатак ликвидационе или стечајне масе и право на располагање акцијом као
хартијом од вредности.
Право на располагање акцијом подразумева право да ce акција подноси на
наплату, право да ce може преносити (негоцијабшшост хартжја од вредностп као
њихова битна особинај.То подразумева и право да ималац хартије нсту може држати код себе и носнти са собом, да би могао остварпти своја права из акцпје односно да би могао исту продати.. Међутим, баш ово право je ограннчено императивним прописима који регулишу преношење хартија од вредности преко границе, односно уношење и изношење из земље. Осим тога, постојећа правна регулатива у
погледу номшалне вредноссти акција и продаје акцнја такође ограничава ашџгје
на домаћу валуту. Ова ограничења могу негатнвно утицати на продор капитала из
иностранства, односно на девизна улагања из иностранства од стране како страних ннвеститора тако и од стране домаћих грађана на привременом раду y иностранству. Овде постоји неусаглашеност Закона о хартијама од вредности, Закона
о страним улагањима, и кохшлета закона и пратећих прописа којима ce регулшпе
акционарство и приватизација.

2.Изражавање вредиосги каиитала и номинална вредносг акција
Закони и други проппси који регулишући пжгања својинске трансформадије,
прописују и номиналну вредност акција, као и вредност капитала који ce трансформшпелрихватили су такво решење да акције гласе на страну валуту y двнар-23
2.
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"Службени лист СРЈ", бр. 26/95, 28/96, 59/98
Мирко Васиљевић, Пословно право, страна 844, "Савремена администрација ", Београд
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ској протпвувредностн, односно y динарима и девизном еквиваленту, a из разлога
елпминисања утицаја инфладије на номиналну вредност акција н тешкоће упоређпвања номпналне вредности акција касније емисдје са номиналном вредношћу
акцнја пре емнсије.
Међутим, проблем ce јашва због неуједначене законске регулативе, јер je y
различитим прописима предвиђен и различит девизнп еквивалент. У Закону о
основама промене власшшггва друиггвеног кашггала прописано je да предузеће
изрази вредносг кашггала који ce псказује y обрачунским акцпјама, y новим динарпма и девизном еквиваленту y складу са методологијом, a y Уредби о основама
методологије , процењена вредност основног капитала изражава ce y новим динарима и САД доларима по средњем курсу на дан процене вредности капитала.Прописп Републике Србије, међутим као девизни еквивалент код номиналне вредности акција прописује ДЕМ, док прописи Црне Горе иду и далзв предвиђајући као
девизни еквивалент ECU (Закон о својинској и управљачкој трансформацији) затим "вриједносне једннице" за приватизационе купоне и то y односу 1 ВРЈ=1 ДЕМ
(План приватнзације).

Ш П остојећи девизно правни режим и његова примена y пракси
Основни закон који уређу^је девизно пословање, нарочито начин плаћања и наплаћнвања y пословању са пностранством као и начин располагања девнзама од стране физичкмх и других лица, и друго девизно пословање, јесте Закон о девизном пословању ( ЗД П )4Х Према овом закону,
девизе јесу потраживања y пностранству која гласе на страну вал)ту, као п ефективни странн новац, осим кованог златног новца. Девизе имају велпки значај за
платни биланс Јутославије и због тога je држава заинтересована да прописима
регулшпе и контролише остваривање, располагање н плаћање и наплаћивање
y девизама.

1. Номинална вредност акција изражена y динарима и девизном еквиваленту y односу на важећи девизно-правни ражим
Девизе ce, по закону, купују и продају на јединственом девизном тржипггу,
ван кога je забрањена куповина и продаја девиза између домаћих лица, између
страних лица, између домаћих и страних лица y СРЈ. Међутмм, Закон оставља могу-Еност да ce y одређеним случајевима савезним законом може одредити и друкчије, односно дозволпти ова купопродаја y прошсаним случајевнма. Девизе ce
остварују пословањем и другим односима са иностранством5-^ П равна и физич4.
5.

"Службени лист СРЈ " бр. 12/95, 28/96, 29/97,35/97
Правна лица и предузетници их остварују извозом роба и услуга, обављањем привредних делатности y иностранству, узимањем кредита y иностранству, a физичка лица радом y иностранству, наслеђем и сл.

ка лица могу доћи y посед девиза и куповином код овлашћене банке и могу са њима располагати на начин прописан законом, односно под контролом државе. Код куповине и продаје, девизе ce појављују као специф ична роба, која без обзира на законску регулативу, има своје реално
("црно") трж иш те на коме ce формира њена динарска противувредност
која ce разликује од званично (административно) утврђеног курса.
Девизе ce према ЗД П корпсте за плаћање y иностранству. Основно
средство плаћањ а на територпјп Југославије je дпнар.6^ Међутим, ЗД П допушта y одређсним случајевима прописаним овим Законом илн пратећим
прописима донетим на основу појединих одредаба овог Закона, да ce могу користити и за плаћањ а y земљи. Значи, ради ce о генралном правилу које има своје изузетке. У том смислу, забрањ ено je плаћање и наплаћивање y
девизама између домаћих лица, између страних лица и између домаћих и
страних лида y Југославији, сем y случајевима кад савезним законом није
друкчије одређено.
Чланом 4.овог закона, забрањено je плаћањ е и наплаћивање y девизама илн y злату између домаћпх лица, између страних лица и између
домаћпх и страних лица y Југославији, као и закључпвање послова којима ce обезбеђује да ће ce вредност уговорене обавезе y динарима израчунавати на основу цене злата или курса динара y односу на стране валуте, ако савезним законом није друкчије одређено. Овај члан може ce
анализирати y више тачака. Прво, поставља ce питање y којим случајевима je дозвољено плаћањ е и наплаћивање y девизама и на тернторији
Југославије. Друго питање везано je за примену ове одредбе y пракси,
односно за питање какав еф екат ова забрана има на пословање привредних субјеката и да ли je ce правни субјектп придржавају . И з ових
питања, произилазе и питања везана за девизно-правнп ражим акдија као
хартија од вредности: питање да лн je y супротности са чланом 4 Закона о девизном пословању изражавањ е номиналне вредностн акција y динарској
противувредности стране валуте; питање неуједначене регулатпве на савезном и републичком нивоу y погледу изражавањ а номиналне вредностп акдија и процењене вредности капитала; питање могућности уписа и продаје акција y девизама и с л ..
1Доследна прпмена одредбе члана 4 Закона о девпзном пословању као императивног проппса, да je забрањ ено закључивање послова којпма ће ce
обезбеђивати да ће ce вредност уговорене обавезе y дпнарима израчунавати на основу курса динара y односу на стране валуте, искључује примену одредаба Закона о основама промене власничког капптала (укључујући п Уредбу о основама методологије за процену вредности капптала п за
ревалоризацију процењене вредностп капптала н о начину нсказивања капп-

тала y обрачунским акцијама, односно уделпма) и одредбе Закона о својинској трансформацпји PC и Закона о својннској и управљачкој трансформацији РЦ Г, a на основу којих одредби ce вредност основног капитала предузећа изражава y новим динарима и y девизама као и номинална вредност акција израж ава y девизном износу y динарској противувредности. П рем а Закону о својннској трансформацији PC вредност основног процењеног капитала предузеће мзражава y новим динарима и девизном еквиваленту. Запослени имају право на стидање акција чија je номинална вредност 400 ДЕМ y динарској противувредности. Ово не значи ништа друго, него одређивање номиналне вредности акција y новим динарима према курсу новог динара y
односу на страну валуту.Овакво регулнсање номиналне вредности акдија и
вредности капитала извршено je ради очувања вредности акдија односно капптала да не би услед пнфлацпје дошло до умањивања вредности, и да би ce
пзбегла ревалоризадија према некнм другим критеријумима. М еђутим, ово
je y супротности са наведеним одредбама Закона о девизном пословању, па
ce јавља потреба за усклађивањ ем овпх прописа.
С друге стране, поставља ce пптање,уколико ce већ номинална вредност
израж ава y страној валути, и уколико je то потребо ради заш тите вредности,
заш то ce не би могло дозволити да ce и упис и продаја акција могу вршити y
девизама.
2-Друго питање везано je за неуједначену регулативу на савезном и републичком нивоу y погледу стране валуте y којој ce израж ава номинална
вредност акција, односно процењена вредност капитала.
Закон о основама промене власннштва друштвеног капитала, прописује
y члану 2.став 3., да je предузеће дужно да вредност друштвеног капитала и
вредност капитала других власника, изрази y новим динарима и девизном еквиваленту y складу са методологијом и искаже y обрачунским акдијама, односно уделима. У редбом о основама методологије за процену вредности капитала и за ревалоризацију процењене вредностм капитала и о начину исказивања капитала y обрачунским акцијама, односно уделима, регулисано je y
члану 7. да ce процењена вредност основног капитала израж ава y новим динарима и y СА Д доларима по средњем курсу на дан процене вредности капитала.
Закон о својинској трансформацији Републике Србије предвиђа y члану
3. такође да вредност капитала предузеће израж ава y новим динарима и девизном еквиваленту, a y члану12. прописује да je девизни еквивалент y коме
ce израж ава номинална вредност акција - ДЕМ.
Закон о својинској и управљачкој трансформацији Црне Горедсао девизни еквивалент код процене вредности капитала и номиналне вредности акција прописује ECU, као валуту Европске економске заједнице, не водећи
рачуна о потреби усклађивањ а ових одредби са правном регулативом
Европске економске уније која je ECU заменила са EURO. У плану привати-

зације, Ц рна Гора уводи и приватизационе купоне чија ce вредност одређује
према броју вредносних јединаица с тим што 1 VRJ = 1 DEM.
П олазећи од оваквог неуједначеног регулисања девизног еквивалента
према коме ce одређује вредност капитала и номинална вредност акдија, поставља ce питање да ли су ови прописи прво, међусобно усклађени, односно
да ли су републички прописи y складу са савезним, a затим да ли je овакво везивање за девизни еквивалент y складу са девизним прописима, односно намеће ce потреба за јединственим и прецизним регулисањем, и давањем могућности да ce и акдије могу изразити y девизама ако су стечене уплатом девизног улога.
Ово ce намеће и из следећег.

2. Право грађана и правних лица да поседују и располажу девизама
Грађани, правна лица и предузетници могу остваривати и поседовати девизе y складу са Законом о девизном пословању, другим законнма и пратећим прописпма, као и располагати девизама на начин регулисан такође наведеним законима и другим прописнма. Домаћа и страна физичка лица могу
држати девизе на девмзном рачуну или девизној књпжпци код овлашћене
банке, што значи да не постоји обазеза држања девиза код овлашћене банке, већ ce ради само о могућности. Законом je прописано да домаћа п страна
ф изичка лпца могу са свог девнзног рачуна или девнзне штедне књижице
подизати ефективни страни новац.Таксфе je прописано да ова лица могу
своја потраживањ а на основу држања девиза на девизном рачуну или девизној штедној књижици продати домаћем правном или физичком лицу преко
овлаш ћене банке. Овлаш ћене банке,како je прописано, продају девизе за
плаћањ е по текућим трансакцијама домаћим правним и физичким лицима
под прописаним условпма. И з овога произплази да ф изичка лида могу вршптп куповину и продају девиза само на јединственом девпзном тржишту
по званпчном курсу. М еђутим, питање je колико то y пракси функцнонише.
Правна лица су обавезна да своје девизе држе, односно полажу на девизни
рачун. Н а основу члана 32 Закона о девизном пословању, Савезна влада, на предлог Народне банке фтославије прописује услове под којпма правно лпце н предузетннк могу држатп девнзе на девизном рачуну код овлашћене банке. На основу
овог члана донета je Одлука о држању девиза на девизним рачунима код овлашћене банке71 Према одредбама ове одлуке(став 1), правна лида п предузетници могу
држати на девизном рачуну код овлашћене банке девизе које су остварене извозом робе и услуга, коришћењем кредпта y земљп п пностранству, наплатом пзвоза
и другим наплатама y ефективном страном новиу y смнслу члана 32 тачка 4 ( на
основ5' овог члана донета je Одлука о условпма под којима ce може одобрптп наллаћивање y ефективном страном новцу), као и продајом превознпх докумената

домаћлм лпцпма y међународном ваздушном, поморском, железничком и друмском саобраћају за услуге пружене на иностраним реладијама.
У ставу два Одлуке, прописано je да правна лица и предузетници могу до одређеног рока који je y више наврата продужаван ( последње продужење je до 30
јуна 1999.године)8', положптп на девизни рачун код овлашћене банке и девизе
остварене по основима који нпсу утврђени y тачкп 1 ове одлуке, што значи по било ком другом основу.
3. Када je дозвољено плаћање и наплаћивање y девизама према одредбама ЗД П
С обзиром да су, према одредбама Закона о девнзном пословању, основи за
стицање девиза, који су таксатвно наведени y ставу 1 Одлуке о држању девиза на
девпзним рачунима код овлашћене банке, једини дозвољени, Савезна влада и Народна банка су одредбом из става 2 омогућиле домаћим правним лшџша и предузешицима да надевизнн рачун положе и девизе остварене по другим основама којн нису наведени под тачком1 односно нису дозвољ>ени према одредбама
Закона о девизном пословању, са намером да ce стимулшпе држање девиза на
девизном рачуну и девизе врате y токове јединственог девизног тржшпта.М еђутим, ова одредба je изазвала различпта тумачења y погледу одговорности
правних лица н предузетннка y случају остваривања девиза на начин противан
одредбама Закона о девизном пословању, на пример наплаћпвањем робе и
услуга y девмзама илж куковином девиза, ако су исте одмах положене на девизни рачун код овлашћене банке. Мшлљење које преовлађује y пракси инспекцијских органа, y судској пракси па и y правној теорији јесте да je Савезна влада оваквом одлуком "амнестирала" привредне субјекте који су девизе
остварили на начин противан одредбама Закона о девизном пословању, ако
су их положили на девизнн рачун, јер из одредбе произилази да банка неће
испитивати основ прилива уколшсо ce не ради о основу из става 1. Н а пример,
y судској пракси заузет je став9), да Оддуком о држању девнза на девизном рачуну код овлашћене банке законодавац уређује могућност држања девиза на девизним рачунима које су остваренеи наплатом туристичких услуга y девизама
од домаћих лица y земљи које пружају страна лмца y иностранству (и ак о то
није дозвољено према важећим прописима), к а о и по било ком другом основу
ако пх правна лица до одређеног рока положе на девизнп рачун.10^
Међ}тим има и неких других мишљења која полазе од претаоставке да
одредба из става 2 Одлуке не ослобађа правно лице и предузетника од одго8.

9.

Одлуком о измени одлуке о држању девиза на девизним рачунима код овлашћене
банке продужен je рок за могућност полагања на девизни рачун девиза остварених
по основама који нису утврђени y тачки 1 Одлуке, “Службени лист СРЈ", бр. 64/98
Пресуда Вишег привредног суда y Београду Пкж-978/95 од 15. 11. 1995. којом je
потврђена пресуда, Привредног суда y Новом Саду Пк-349/94, од 31.5.1995. као и пресуда Савезног суда Кзпс 1/96 од 17.9.1997., која потврђује наведене пресуде

ворности за привредни преступ због недозвољеног наплаћивања y девизама
или недозвољене куповине девиза. Присталице супротног мишљења сматрају да
je овакво гледиште неприхватљиво с обзиром да би дестимулативно деловало
на привредне субјекте који би настојали да прикријују недозвољен основ стицања девиза a не да их положе на девизни рачун да би потом одговарали за
привредни преступ. Осим тога, y одредбама Закона о девизном полсовању којима ce регулшпе недозвољено плаћање и наплаћивањеу девизама и недозвољена куповина и продаја девиза, остављена je могућност да ce законом може
и другачије регулисти, односно дозволити вршење ових радњи са девизама
под одређеним условима. У овом случају, може ce сматрати да je то дозвољено под условом полагања девиза на девизни рачун y одређеном року, што
представља одступање од члана 4 Закона о девизном пословању.
Овде ce међутим може поставити шггање да ли Одлука која регулише услове
држања девиза на девизном рачуну може мењати законску одредбу која регулише
забрану плаћања и наплаћивања y девизама, с обзиром да ce измена законскнх
одредби може врпшти само законом о изменама и допунама a не пратећим прописима.Очигледно je да je интенција Савезне владе y конкретном случају била да ce
правним лицима и предузетницима дозволи да легалпзују девизе остварене на домаћем тржшпту мимо законских одредби које то забрањују, с обзиром да je y пракси изражена појава пословања y девизама коју je скоро немогуће спречитп.
Одлука о држању девиза на девизном рачуну практично легализује плаћање и
наплаћивање y девизама.С друге стране општа појава фактичког плаћања и наплаћивања y девизама више ce не може искоренпти нжкаквим мерама и прописим аЛ риватаа предузећа део својих послова на домаћем тржиппу обављају y девизама, чак ce и плате радницима исплаћују y девизама. То je постало део свакодневног живота, о чему сведочи и стављање ван снаге Одлуке о финансијској дпсципл ини која није успела да произведе никаква правна дејства. У таквимусловкма, сасвим je вероватно да ће и акцвје бити продаване за девизе.Одпука о држању девиза на девизном рачуну легалгоује све девизе положене на девизни рачун, пгго значи и девизе које су остварене уписом или продајом акција.У случају продаје акција
за девизе, уколико те девизе' буду положене на девизни рачун, неће ce исшггпвати
њихово порекло и практично ће бигп легалпзована продаја акција y девизама, иако ће њихова номинална вредност бити изражена y страној валутп y динарској
противувредности.. У случају исплате односно продаје акцпја које су фактичкн
уписане y девизама, исплата ће бити вршена пли y девизама нли y дпнарима по тржишном ("црном") курсу, али ће све бити приказано као да су акције упнсане y динарима по званичном курсу y односу на вредност акција изражену y девизама.10
10.

Потребно je нагласити да ce под овим основама могу сматрати само основи који нису
дозвољени одредбама Закона о девизном пословаљу, a никако основи који су
инкримивисаеи као кривично дело из кривичног закона, на пример крађа, пгго je y
домену органа МУП.

4. М огућност другачијег регулисања
Полазећи од таквог фактичког стања и стања правне регулативе, оправдано
ce може поставити питање због чега ce то све не би законом регулисало.Из тог
разлога би можда бнло ефикасније код регулисања емитовања и промета акција
дозволнти плаћање и наплаћивање y девизама под одређеним условима и под контролом државе, и прописима регулисати, на који начин би ce девизе вратиле y легалне токове.Такође. законом би ce могло прогшсати да акције које ce уписују или
продају ради додатаог кашггала или ради продаје предузећа или дела предузећа,
могу бити ошлаћиване односно плаћене y страној валути. Н а овај начин би ce
омогућило:!. враћање девиза којима располажу грађани y легалне токове;2.прилжв девиза потребних за пословање спољнотрговинских предузећа; З.већи пршшв
девиза од стране југословенских грађана на привременом раду y иностранству; 4.
већи прилив страних улагањаф. прописивањем начш а уплате и исплате y девизама обезбедила би ce евиденција онога што ce фактички већ врпш; 6. напредак класичних правних институција које су пред<вазиђене y савременим токовима живота.
Основа за издавање хартија од вредности које гласе на страну валуту налази ce
и y самом Закону о девизном пословању. У члану 65. прописано je да хартије од
вредности које гласе на страну валуту исплаћују ce домаћем и страном физичком
лицу y девизама или на његов захтев, y новпм динарима. Овом одредбом je регулисан начин исплате хартија од вредности које гласе на стрну валуту. И з одредбе
произнлази да домаћа и страна физичха лица могу ммати харгије од вредности које гласе на страну валуту. С обзиром да Закон о девизном пословању, који представља закон императивног карактера и lex specialis који регулише девизно пословање, произилази да не би билм законских сметњи да закони који регулшпу акциомарство и приватизацију пропшпу такву могућност и код акција које су једна врста
хартија од вредности.
Разлози који говоре против таквог начнна регулисања су:1. динар као основно
средство плаћања на територији Југославије; 2. утицај на стабилност динара, односно поставља ce питање да ли би издавање девизних акција могло утицати на курс
динара y односу на страну валуту ;3. акције као прометљиве хартије од вредности
што би довело до продаје хартија од вредности за девизе a то je противно одредбама Закона о хартијама од вредности.
Према члану б.овог Закона, хартија од вредности гласи на нови динар. Изузетао, обвезница, благајнички запис, комердијални запис, државни запис и цертифнкат о депозиту могу гласити и на страну валуту. И з овога произилази да акције
могу гласити само на динарс, a не и на девизе.Овде ce поставља питање, из већ наведенвх разлога, због чега и акције не би могле доћи y круг хартија од вредности
које могу гласити на девизе, као што je то случај на пример са обвезницама које
могу гласити и на девизе. Ово je нарочито значајно с обзиром да ce заменљиве обвезнице могу претворити y акције ( или остварити право прече куповине акција на
основу поседовања обвезнвце) y складу са одлуком о емисији. У вези са овом мо-

гућношћу поставља ce шггање, ако je новчани износ из обвезнице y девизама, како
ће ce оваква обвезница претворити y акцију која може гласити само на дшаре и
девизни еквпвалент (односно на девизе прерачунате y динаре).
Такође, овим Законом je регулисана и продаја односно трговнна хатријама од
вредности. Трговином харгпјама од вредности, y смислу овог закона, сматра ce
продаја, односно куповина хартија од вредности између емитента и купца непосредно ијш преко посредника (примарно тржшпте) и свака наредна куповина и
продаја харгија од вредностн између пмаоца и купца хартије од вредности, непосредно или преко посредника (секувдарно тржипгге).
Хартију од вредности која гласи на страну валуту емитент може продавати само на страном тржишту, али je законом остављена могућност да ce савезним законом може и другачије прописати. Хартија од вредности која гласи на страну валуту може ce куповати и продавати на секундарном тржипггу за нове динаре.
Страна правна лица могу куповати и продавати харгије од вредности које гласе на
страну валуту само преко берзанских посредника.
Код куповине и продаје хартија од вредности од стране домаћих правних лица
и предузетника, може ce поставити шггање односа ових одредаба Закона о харгпјама од вредности са одредбмама Одлуке о држању девиза на девизном рачуну.
Ако су девизе које потичу од продаје хартија од вредности уплаћене на девизни рачун, пошто банка не испитује порекло положених девпза, поставља ce питање да
ли ће постојати одговорност због извршене продаје за девизе. Према наведеној одлуци ове одговорности нема, a чланом 92 Закона о хартијама од вредности, прописана je одговорност за привредни преетуп за поступање противно одредбама које
регулишу продају хартија од вредности. Тако, биће одговорно за привредни преступ предузеће, банка или друго правно лице: 1) ако као емитент хартију од вредности која гласи на страну валуту прода на домаћем тржшпту; 2) ако хартију од
вредности која гласи на страну валугу прода на домаћем тржишту за страну валу-

туУколико прописп не буду измењеш ради прецизнијег регулисања ових питања, судска пракса ће морати и овде да да своју реч и да правилно протумачи позитнвне прописе, што ће сигурно довести до разлвчитпх ставова y тумачењу и додатне правне несигурности правних субјеката који су обавезш да примењују овакве
непредизне н недоречене прописе који су често и y колизији.

5. Закон о сграним улагањима и девизно-правни режим акција
Према Закону о странпм улагањпма11), страна лпца могу, ради обављања делатностп y Савезној Републицп Југославпјп, под условима узајамности, улагати
средства y предузећа п друге облике организовања за обављање делатности нли
услуга п оснивати предузсћа y складу с овпм законом н другпм савезнпм законпма.
као н добпјати дозволу (концесије) за коришћење природног богатства, добра y

општој употреби или за обављањње делатности од општег интереса. Страно лице,
y смислу овог закона, јесте страно правно лице са седиштем y иностранству, страно физичко лице, југословенскп држављаннн са пребивалипггем, односно боравпштем y иностранству дужим од годину дана, предузеће y коме je учешће страног
кашггала веће од 51 % и предузеће које je страно лице основало y Југославији.
Улог страног лица може бпти y девизама, стварнма, услугама, имовинским
правима, хартијама од вредности н дннарима којн ce, по прописима о девизном пословању, могу трансферисати y иностранство.
Страно лпце може уложити и динаре стечене ошупом и конверзвјом обавеза
(потраживања) по одређеним пностраним креднтима, односно конвертовани
спољни дуг y складу са савезним законом.
Улог домаћег лпца може бити y динарима, девизама, стварима, услугамадшовинским правима и хартијама од вредносга.
Ствари, услуте п права од којих ce састоји улог морају ce изразити новчано.
Страно лице може кутшти предузеће, односно његов део шш акдије предузећа
y складу са законом.
Овим законом je такође прописано да предузеће са улогом страног лида врши
плаћање y пословању са иностранством слободно, y складу са савезним законом, a
девизе које унесе као оснивачки улог шш оствари y пословању са иностранством
може држати на девизном рачуну код овлашћене банке и њпма слободно располагати y складу са уговором о улагању или уговором, односно одлуком о оснивању.
Овакво регулисање послова y вези са страним улагањима даје основа да н акджје које страни или домаћи улагач стиче на основу улагања девизних новчаних
средстава y домаће предузеће или на основу куповине предузећа нли дела предузећа,могу гласити на страну валуту односно на девизе које су и уложене. У противном уколико за уложене девизе буду издате акције које гласе на динаре, улази ce y
режим мењачких послова, a такође ce поставља пнтање да ли ће улагачи страног
капитала бити мотивисани за таква улагања с обзиром на неконвертибмлност динара и нестабилност курса динара y односу на стране валуте, a нарочито полазећл
од чињенице да постоји неслагање са званичним, по закону важећим курсом, и незваничним тржишним курсом.
Исти проблем ce поставља и код тумачења члана 14 Закона о основама промене власништва друштвеног капитала, према коме, предузеће може, y споразуму
са улагачем који je на уговорној основи уложио капитал y предузеће, односно са
повериоцем предузећа, одлучити да његов улог,односно потраживање претвори y
трајни улог y предузеће и да му на основу улога, односно потраживања, изда акције. Уколико ce ради о девизном улогу, односно потраживању исте дилеме ce појављују као и код тумачења одредби Закона о страним улагањима везаних за издавање односно продају акција.

6. Изношење и уношење хартија од вредности преко границе
Посебно питање ce поставља y погледу правног режима изношења и уношења
хартија од вредности преко југословенске границе, и то како y погледу акција које
гласе на страну валуту y динарској противувредности, тако и y погледу акција које
бп гласиле на страну валуту ако би то прописнма било дозвољено.
Изношење и уношење хартија од врености врши ce према одредбама члана 68,
69а, и 71 Закона о девизном пословању и одредбама Одлуке о условима изношења
или слања из Југославије и уношења y Југославију новца и вредносница преко
пошганских и других попшљки1213).
Чланом 68 Закона о девизном пословању прописано je да изношење нових динара и хартија од вредности које гласе на нови динар, ефективног страног новца и
хаартија од вредности које гласе на сррану валуту, путем поштанских и других попшљки, врши ce под условима које пропшпе Народна банка Југославије. Таксфе,
уношење нових динара и хартија од вредности које гласе на нове динаре, путем
пошганских и других пошиљака, врши ce под условима које пропише Народна
банка Југославије.
С обзиром да нигпта није прописано y вези са хартијама од вредности које гласе на страну валуту, произилази, према начелу да je дозвољено све пгго ннје изричито законом забрањено, да je унос хартија од вредностж које гласе на страну валуту дозвољен, односно слободан, као што je то случај и са уносом ефективног страног новца. Такође, нипгга није прописано увези са уносом хартија од вредности које гласе на динаре.Међутим, за регулисање уноса хартија од вредности које гласе
на динаре путем поштанскнх и друтих поптпљака дато je овлашћење Народној
Банци Југославије.
Ово овлашћење je дато Н Б Ј и код регулисања изношења хартија од вредности
које гласе на нови динар као и хартнја од вредности које гласе на страну валуту,
ако ce пзносе путем поштанских и других пошпљака.
Када je y шггању лично изношење хартаја од вредности, y члану 69a je пропжсано да југословенскп грађани могу износнтп y иностранство ефективни страни
новац и вредноснице које гласе на страну валуту y износу до 1.000 ДЕМ илп y одговарајућој противувредностп y другој страној валути. Поставља ce пнтање пгга ce
подразумева под "вредносницама"- да ли ce ту радн о свим врстама хартија од
вредности плп ce односп само на поједпне облпке (на прпмер чекове).1'^
Н а основу наведеннх овлашћења, гувернер Народне банке Југославпје, донео
je Одлуку о условима изношења или слања нз Југославпје и уношења y Југославпју
новца и вредносница преко поигганскнх и других попшљкн. У овој одлуци, y тачки
1. регулисано je да главна републпчка филијала, односно филијала Народне банке
12.
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“Службени лист СРЈ“,бр.23/95,41/97,38/98, донета на основу члана 68.СТ.2. и 3.
Хартије од вредности су предмет регулисања још и y члану 71. Овде ce ради о страним
хартијама од вредности које остваре југословенски грађани за време привременог рада y
иностранству, као и домаћа физичка лица која остваре право на стране хартије од вредности по основу наслеђа и поклова.

Југославије може дати одобрење за изношење из Југославије, преко поштанскдх и
другпх пошиљки, ефективних нових динара и вредносница које гласе на нове динаре. Тумачењем ове одредбе, вредноснвце које гласе на нове динаре могу ce слатп преко поштанскнх и других пошиљки уз одобрење Народне банке, односно њене фплијале. У вези са личшш пзношењем вредносница које гласе на нове динаре,
нема никаквих одреби. Међутим, овом одлуком није прецизно регулисано када ће
Народна банка дати ово одобрење, с обзнром да je под 1) и 2) ове тачке прописано
y којнм случајевима банка може дати одобрење, алж ce ти случајеви односе на
ефекгпвне нове динаре: одобрење ће ce дати ако ce слање вриш за нумизматичке
н колекционарске сврхе, и за тестирање аутомата за бројање папирних новчаница
и кованог новца.
У тачки 3. наведене Одпуке, проппсано je када филнјала Народне банке Југославије може издати одобрење за изношење или слање из Југославије страних хартија од вредности и вредноснпца односно хартија од вредности које гласе на страну
валуту.Тако, фшшјала Народне банке може издати одобрење за изношење или
слање из Југославије: 1) страних хартија од вредностм ако те хартије потичу од
улога y иностранству правнкх лица, односно банке овлашћене за послове са иностранством - и то ради депоновања код банке y иностранству или ради коришћења за одређене намене кад пословање са иностранством то захтева (прописана
обавеза држања хартија од вредности y земљи издавања, обавеза депоновања ради
прпсуствовања на скупу акцпонара и др.); 2) вредноснпца, односно хартпја од вредноега које гласе на страну валугу a које су приспеле из иностранства ако их подносвлац захтева због истека рока шш друтих разлога враћа y иностранство ради
исправке података; 3) хартије од вредности које гласе на страну валуту - ради наплате y иностранству, као и из других разлога.
Овде није прописано о којим ce лицима која имају право на хартијама од вредности које износе, ради, па ce може предпоставити да ce ово односи како на домаћа
тако и на страна лица
У другом ставу ове тачке, међутим je прописано, да страна лица која су при
уношењу y Југославију пријавила царинским органима стране хартије од вредности , могу те хартије слободно изнети из Југославије.
Из наведенвх одредби произилази да питање уношења и изношења хартнја од
вредности, a посебно акција није довољно и пецизно регулисано, услед чега може
доћи до различитог тумачења од стране царинских органа и могућности привременог одузимања хартија од вредности на граници. То je нарочито значајно са становишта југословенских грађана привремено запослених y иностранству који уписују или купују акције домаћих предузећа, као и са становишта страних улагача који путем куповине акција врше улагања y домаћа предузећа. Недовољним и непрецизним регулисањем ове материје долази до правне несигурности овнх лица и могућности стварања проблема око уношења и изношења акција. Наравно да ce не
може дозволити потпуно слободно кретање акција преко границе, јер би и то могло довести до неких негативних појава, али свакако и претерано ограничавање мо-

же бити штетно. С обзиром да je Закон о девизном пословању донет y време пре
започнњања процеса својинске трансформације, очигледно je да и није могао садржати ближе одредбе y вези са акцијама ,те je неопходно да ce y том смислу изврттш усклађивање одредаба овог Закона, како y вези са уношењем и изношењем
хартија од вредности (пре свега акција), тако и y вези са могућношћу да ce акције
могу уписати и продавати од стране предузећа за девизе.

IV Уместо закључка :Уклапање y валутни режим Европске Уније
Посебно питање ce поставља y погледу могућности уклапања y прописе
Европске уннје о увођењу евра као једине валуте y свим земљама чланидама
Европске уније које улазе y Европску монетарну унију.
Од И.јануара 1999. године, евро би требало да буде валута свих чланица
Европске монетарне уније, то јест y 11 зем&тва које су задовољиле "критеријум
конвергације" ( стабшшост цена, стање јавжих финансија, стабилност националне
валуте, висина дугорочних каматних стопа), a према одлуди Савета ЕУ од 3. маја
1998. годпне. Валутна једпница je један евро којн пма 100 центн. Од 1. Јануара
1999. године, евро замењује ECU као обрачунску јединицу y свим установама
Европске уније, y Европској централној бандп п y спстему европских централних
банака . Међутпм y прелазном перподу централне банке ће моћп да држе рачуне и
y својим националним валутама. У прелазном периоду чпје je трајање предвнђено
од 1. јануара 1999. године до 31. децембра 2001. године, плаћање ће моћл да ce вртпи и y евру и y националним валутама, по неповратно фиксном девпзном курсу, a
после тог периода националне валуте, банкноте и ковани новац, биће замењени за
банкноте и ковани новац деноминирани y евру као једино законско средсгво плаћања y свим чланнцама Европске монетарне унпје.14)
Југославија која није за сада нн чланида Европске уније нп Европске монетарне 5ЂИЈе из познатих разлога, морала би да размпшља и о будућности н прилагођавању новом валутном режиму који ће преовладати y Европи, нарочито са становипгга страних улагања преко акцпонарства. Европска унлја je до сада била највећи економски појединачни партнер Ј}тославије, па je увсфење једпнствене валуте y оквнру Европске уније од далекосежног значаја за нашу привреду, нарочпто
повезано са чињенидом да ће ce евро као средство плаћања пропшрнтп и на з е ^ г е
које нису чланпце Европске монетарне унпје y међ}'собном пословању са њенпм
чланицама па ће y том смислу доћи до пшрења утицаја евра п на нсточне земље. У
том контексту и Југославија ће бпти прннуђена да замени немачку марку y улозп
14.

Прописи Европске уније о увођењу евра: Уредба Савета о увођењу евра, УредбаСавета
о апоенима и техничким својствима кованог новца y евру предвиђеним за пуштање y оптицај, Препорука Комисије о банковним провизијама за конверзију y евро, Препорука
Комисије о упоредном приказивању цена и других износа, Препорука Комисије о
праћењу увођења евра, "Преглед европског законодавства",3/98, Институт за међународну политику и привреду, Београд

паралелне валуге y нашој привредн н главног обрачунског средства y домаћем и
међународном платном промету, и да као најважннје средство девизних резерви
користи евро, мада би везивање курса дпнара за евро могло имати негативне последпце на стабнлност дпнара (поготово ако Југославија не учини напоре за приближавање "критеријумима конвергенције"). Промет хартија од вредности на финансијском трж тпту y Југославији још увек je y почетном стадијуму, a нарочито
тржишге акцпја, и поред велпког броја прописа који то регулишу. Намеће ce потреба прплагсфавања важећих прописа са новим условима пословања y оквиру Европске уније везано за евро a y склопу ошпте хармонизације прописа са правним
системом Европске учније.
У везн са наведеним, поставља ce шггање, уколико ce акције продају само за
динаре на домаћем тржшпту страним улагачима, (односно на страном тржишту и
за девизе), н ако ce њихова номинална вредност изражава y динарској противувредности стране валуте, на који начин ће страни улагачи бити мотивисани да улажу свој капитал y домаћа предузећа куповином акција y време када je средство
плаћања y скоро читавој Европп евро.
Намеће ce потреба да ce важећи прописи измене y том смислу и усагласе y
погледу валуте y којој ce изражава номинална вредност акција - да то буде евро.
Таксфе ce мора водити рачуна и о осталом делу света који неће прихватити евро
као једину валуту, па бн било сврсисходно предвидети и други критеријум за утврђивање номиналне вредности акција, као и боља и савременија решења девизно-правног режима акционарске својине којим би ce омогућио већи и слободнији
прилив пностраног капитала a тнме и бржа и ефикаснија афирмација акцнонарства п приватпзације, што води пзградњп ефпкасног и савременог прпвредног система наше земље.

Бојана Тодоровић,
Начелник за међународне организације
Савезно министарство за спољну трговину

Заштита од дампиншког увоза y СР Југославији
Увод
Још за време функционисања ГАТТ-а (Општи споразм о царинама и трговнни) и промовисања концепта либералпзације светске трговпне констатоване су
појаве злоупотреба лжбералне трговнне y виду нелојалне конкуренције. Наиме, y
праксп je долазило до случајева продаја производа на иностраном тржиииу по ценама испод оних које су владале на домаћем тржишгу или je било реч о ценама испод трошкова производње. Ова врста “не фер” трговпнске праксе je реметила
“здраве” услове конкуренције на светском тржишту.
То je и довело до нормврања члана VI ГАТТ-а који регултппе н даје појам дамттинга. Прп томе ce не забрањује дампинг као економска категорија, већ ce ради
заштите домаћнх произвођача од нелојалне иностране конкуренције осуђује дампинг којн причињава штету п овлашћују ce стране уговорнпце ГАТТ-а да y тим
случајевима могу применитп антндампиншке мере, искљ>гчнво ради отклањања
наступелс или претеће штете.
Како овај члан не прописује начпн утврђивања штете за домаће пропзвођаче,
нити процедуру Јтврђнвања дамииш’а и штете, y оквнру Кенедп рунде мултплатералнпх трговинских преговора ГАТТ-а,1967. године усвојен je првп Кодекс о антидампингу који je дао детаљније одредбе о начину вођења тзв.антидалшшппкпх
пос'1упака (истрага) и нормнрао факторе потребне за разматрање постојања штете.

У цпљу онемогућавања злоупотреба антидамшшшких мера y протекционистичке сврхе, што je било последица недовољно прецизних норми y првом Кодексу о антидамппнгу, y оквиру Токијске рунде мултилатералних преговора под окриљем ГАТТ-а договорен je Споразум о применп члана VI ГАТТ-а који практачно
ревнднра претходни Кодекс нз Кенеди рунде. Овај споразум садржп основне појмове дампинга, штете по домаће пропзвођаче, узрочне везе, окончању антидампишпких поступака, итд.
Иако прецизнији од самог члана VI ГАТТ-а и Кодекса из Кенеди рунде, ни
овај споразум није ожлонио могућностп арбитрерног деловања националних органа којп спроводе атиидамппнмшке поступке.
Напме, релативно шпроко постављене норме оставнле су слободу регулпсања
y националним законодавсгвима, a овом погодношћу корпстпле су ce само развијене земље које су имале своје антццахшжвшке системе.Због тога y оквиру преговора Урутвајске рунде п нису желеле ревизију правила која су нм одговарала и
омогућавала de facto злоупотребу овог механизма трговинске полхггике.
Међутим, y оквиру Уругвајске рунде мултилатералних трговинских преговора под прнтиском групе земаља често погсфенжх антидампишким поступцима, поменути споразум je ипак дограђен и побољшан тако да сада представља део пакета споразума Светске трговинске организације (СГО).

СР Југославија
СФР Југославија као страна уговорница ГАТТ-а била je потписнпца Споразума о првмени члана VI ГАТТ-а из Токијске рунде. За време чланства y ГАТТ-у
Југославија je само била предмет ангндампишпких поступака y другим земљама, a
нпје била корисник овнх процедура пошто национални прописи y овој области нису никад били донети.
Ово je последида чињенице да ce код нас заштита домаће производње обезбеђивала кроз цаирине, и то недовољно, јер су оне имале превасходно фискалну
функцију и корвшћењем квантитативних ограничења увоза.
Без обзира на чињеницу да y овом моменту СР Југославија није чланица СГО,
јасно je да мора основне елменте договорене на међународном плану уградити y
свој економски систем како би процес приступања СТО био ефикаснији.
У том смислу неопходна je резивија царинске политике путем снижавања царина, a такође и укидање рестриктивних мера на увоз (квантитативна ограничења), јер ce оне према важећжм правшгама СГО могу само изузетно користити.
У таквим околностима, a имајући y виду да je Савезна влада крајем 1997. године усвојила Информацију о либерализацији спољнотрговинског режима СР Југославије са Програмом либерализадије извоза и увоза робе y периоду 1998. до
2000. године, неопходно je окретање трговинксе политике ка другим легитимним
видовима заштите домаће производње.

Имајући y виду чињеницу да наш систем не познаје друге мере заштите, усвајање регулативе y области заштите од штетног дампинга представља нужну меру
заштите југословенских произвођача од нелојалне иностране конкуренције.
Приликом одлучивања о концшшрању југословенског законодавства о антидампжнгу дошло ce до закључка да je најприхватљвије решење потарђивање Споразума о примени члана VI ГАТТ-а 1994 из оквира СТО и његова ратификација y
Савезној скупштини при чему je овај споразум добио снагу закона (Службени
лист СРЈ бр.7 од 4.12.1998 - Међународни уговори).
Пошло ce од становишта да je поменутп споразум СГО довољно детаљан јер
дефшшше основне појмове дамшшга, штете за домаће произвођаче, као и мере
које ce y одређеним случајевима могу предузимати (дефпнитнвне дажбине, привремене мере, ретроактивна прпмена мера, птд).
Овакав прпступ je захтевао и измену одговарајућлг члана y Закону о спољнотрговинском пословању.У том цмљу je ревидпран члан 60 Закона о спољнотрговннском пословању (Службени лист СРЈ 59/98), те ce поред дефнннсања појма
дампинга предвиђа начин покретања антидампиншког поступка н одређује Савезно министарство за спољну трговину као орган надпежан за спровођење овог пос п у п к а .

Закон о спољнотрговинском пословању
Члан 60 поменутог закона предвиђа могућност спровођења антидампишких
поступака п увођења антидампишке дажбине y одговарајућим случајевима.
Дашшнг ce дефпнпше као увоз неке робе по цени испод њене нормалне вредности уколико тај увоз изазива или прети да изазове озбпљну штету постојећој домаћој производњи или ако би такав увоз знатно успорио освајање одређене домаће производње.
Дефинисање нормалне вредности даје Закон о потврђивању Споразума о
прпмени члана VI Општег споразума о царинама и трговннп из 1994.
Нормална вредност представља упоредиву и стварно плаћену цеву производа
о коме je реч пли сличног производа када je намењен потрошњи y земљи извоза, a
реч je о нормалним токовима робне размене. Када ce ради о спровођењу ових поступака y нашој земљи, битно je истаћи да ce неће упоређивати наша домаћа цена
за дотични производ са извозном ценом те робе y СРЈ, већ ће ce )таоређивати цена
тог производа на југословенском тржнтпту са ценом тог производа на његовом домаћем тржиипу.
Све одредбе о начину утврђнвања постојања дамшшга, п штете за домаће
произвсфаче садржане су y Закону о потврђивању Споразума о примени члана VI
Општег споразума о даринама и трговшш пз 1994.
Закон о спољнотрговинском пословању даље предвпђа да Предлог за покретан.е антидампиншког посгупка подносе заинтересована предузећа, друта правна
лица или предузетници Привредној комори Ј)тославпје (ПКЈ).

1Ж Ј након исшггивања да ли постоји довољно доказа о постојању дампинга и
њиме причињене штете који би оправдали покретање поступка, доставља поменути предлог Савезном министарству за спољну тргогашу, y року од 30 дана од пријема Предлога, са својим образложеним мишљењем.
Дал>е ce предвиђа да Савезно министарство за спољну трговину након разматрања списа процењује и доноси одлуку о покретању антттцахптинтттсог поступка
нли одбија ПредлогЛоступак спроводи сходно одредбама Закона о потврђивању
Споразума о примени члана VI Ошптег споразума о даринама и трговини из 1994
и доноси одговарајуће мере.
Попггујући начело јавности антидампишких поступака предвиђено je да ce одлуке о покретању, обуставн или примени мера објављују y »Службеном листу
СРЈ«.
Протнв одлука Савезног министарстзу за спољну трговину не може ce изјавити жалба, али ce може покренути упракни спор.

Предлог за покретање антидампиншког поступка
Како автидампиншке процедуре, a и сам појам дампинга y нашој привредној,
па и научној пракси представљају релативно нове појмове, постоји потреба да ce
привредни субјекти инструирају y погледу начина заштите својих интереса y овој
сфери. У том смислу дошло ce до становишта да je потребно детаљније разрадитн
како треба да изгледа Предлог за покретање антидампишког поступка, те каква
би требало a буде његова садржина.Стога Савезна влада припрема Упутство о садржини Предлога за покретање антвдампиншког поступка.
Овим Упуством ће ce утврђивати начин на који ce попуњава Предлог за покретање антидампиншког поступка, на основу чл. 60 Закона о спољно-трговинском пословању.
Неопходно je да Предлог садржи три категорије података: опште податке, податке који ce односе на дампинг и податке који ce односе на штету.

Општи подаци
У оквиру општих података треба поднети информације1 о подносиодима
Предлога за покретање антидампиннжог поступка, о производу који je предмет
дампинга, о иностраном снабдевачу који je проузроковао дампинг.
П редлог за покретање антидампиншкоГ поступка
а) . назив и адреса подносиоца предлога
б) . југословенски произвођачи y чије име подносилац предлога иступа1)
ц). удео y југословенској производњи, који представља подносилац предлога.
Ако подносилац предлога не наступа y име свих југословенских произвођача, навести називе и адресу осталих произвсфача

П роизвод који je иредмеш дамиинга
а)
. прецизан опис производа (техничке карактеристике, конкретна употреба...)
б) . тарифни број
ц). царш а
д). режим увоза ( слободан ијш je предмет квантитивних ограннчења)
Иност рани снабдевач
а) . земља порекла
б) . земља извоза
ц). назив и адреса1 :
- произвођача y земљи порекла
- извозника y CPЈ
- увозника y CP Ј

Дампинг
У оквиру подношења доказа о постојању дампинга потребно je пружитп детаљне податке о (1) нормалној вредности производа на домаћем тржшшу извозника/произвођача, (2) извозној цени (на тржишту СРЈ), (3) начину упоривања цена
и о (4) дамшштггкој маржи.

I Нормална вредност
Цена зарачунат а на домаћем тржишту извозника2'
Случајеви Где не постоје продаје на домаћем тржишту; када продаје на домаћем тржишшу не омоГућавају задовољавајућу компарацију; или када су ове
продаје остварене уз Губитке.
Тамо где продаје на домаћем тржшшу не дозвољавају правплно поређење,
потребно je дати нето цену зарачунату на домаћем тржишгу извозника као н разлог запгго постоји уверење да продаје не омогућавају потребну компарацију, нпр.
продаје су недовољно значајне y односу на укупну производњу.
Када су продаје остварене уз губитке погребно je датп цене зарачунате на домаћем тржпшту извозннка као и доказ да je постигнут губитак
1.

2.

С обзиром на чињеницу да СМСГ мора да контактзгра са свим произвођачима,
извозницима и увозницима који су укључени y антидампиншки поступак, неопходно je
дати што детаљније податке и адресу (навести и бројеве телефона и факсова)..
Идеално би било да ce узме нето франко фабрика цева и искључе при томе сви унутраигњи порези. Ако ово није могуће, потребно je дати цену која je доступна и на основу
које je и покренут антидампиншки поступак, као и навести трошкове које треба одузети
како би ce добио износ нето франко фабрика.

У свим овим случајевима je потребно обезбедити јсдну од следећих опција као
основу за одређивање нормалне вредности:
-цена коју снабдевач остварује извозом на тржипгге неке треће земље

плп
- конструисана вредност производа, базирана на трошковима производње y
земљи порекла
И звоз из земаља нетржишне привреде
У случају да цене на домаћем тржишту не одговарају нормалним условима тржпшне привреде, подносилад предлога може израчунати и нормалну вредност на
основу поређења цена y некој другој земљи која je упоредива. У овом случају, нормалну вредност утврдити с обзнром на цене или тропжове производње y упоредивој земљи тржхшше привреде.

ПИзвозна цена
Уобичајени случај; цена производа, који je премет жалбе при извозу y
СРЈ(види фусн.2)
Изузеци: ако постоји уверење да су извозник и увозник повезани (нпр. ако ce
ради о филијали исте фирме) или ако иостоји компензациони аранжман између
њих или ако je због другихразлога извозникова цена непоуздана,

ШУпоређивање цена
Ради правилне компарације цена, извозну цену и нормалну вредност би требало поставити на сличним основама, с обзиром на физичке карактеристике производа, продате количине, као и паритете и услове продаје. Упоређивање бм требало
врпшти на истом нивоу трговине, пожељно je на нттвоу франко фабрика, и колико
je могуће y истом временском периоду. Међутим, уколико извозна цена и нормална вредност нису упоредиве накнаде ce морају уградити y вредности разлике.

IV Дампиншка маржа
Представља разлику између нормалне вредности и извозне цене узимајући y
обзир све разлике које утичу на упоредивост цена.

Штета
Морају ce пружити докази да дампиншки увоз проузрокује или прети да проузрокује материјалну штету индустрији СРЈ. Израз »ивдустрија СРЈ« представља
или све произвођаче производа који je предмет дамшгага или оне који представљају највећи удео y југословенској производњи.

Тражени подади ce односе или на производ који je предмет дампинга ијш на
врло слпчан производ и групишу ce y основне податке, податке о штети по индустрију СРЈ и остале факторе који поред дамтппког увоза погађају индустрију СРЈ.
Ј.Основни подади (односе ce на последње три календарске године као и
текућу годину)
Обим дампиншког увоза
а)
. Развој увоза односног производа из земаља за које ce тврди да примењују
дампинг
б) . Развој потрошње y СРЈ
ц). Удео дампиншког увоза на тржшшу СРЈ
Цвне
а) . цене односног производа које зарачунавају произвођачи из СРЈ
б)
. малопродајне цене производа који je предмет дамппнга, a који зарачунавају
увозннци из СР Ј
ц). разлика а) и б)
д). продаје регионалних произвођача нз другпх региона СРЈ
2. П одади о ш тети коју je претрпела инпустрија СРЈ
Подади би требало да укључе следеће факторе (цпфре би требало да ce односе на последње три године, као и текућу годину до момента подношења предлога):
а) . развој производње
б) . развој капацитета н степен пскорипггења
ц). развој залнха
д) . продаје (по обиму и вредности)
на тржишту СРЈ
ван СРЈ
е) . тржишно учешће југословенских произвођача
ф). развој цена ( посебно смањивање цена илп спречавање пораста цена којп
би ce нормално догодио)
г). добит/губитак (нето износ пре пореза као проценат од прпхода)
х). ниво запослености
3. Ф актори који доред лампиншког увоза. такоће наносе ш тету пндустрпји
СРЈ
а)
. ниво увоза производа из извора ван СРЈ који нису под опгужбом да су предмет дампинга (три последње годнне као и текућа година до момента подношења)
б) . цена тих увоза (последње трн године и текућа годпна до момента подношења)
ц). било којп други фактори, нпр. смањење потражње, који такође погађају
индустрију СРЈ

Наведено Упутство које je y припреми и које ће бити објављено y Службеном
листу СРЈ садржаће још детаљније захтеве y погледу садржине Предлога за покретање антидампиншког поступка.Ово je неопходно како би орган који ће спроводити антндамппншке процедуре могао из тих елемената процешгги да ли je потребо отварање поступака. У току поступка надлежни орган по службеној дужности прибавља доказе, a имајући y виду да je реч о изузетно компликованим и скуттттм ироцсдурама неадекватно попуњенп предлози неће ce узимати y обзир. Тиме
ce само ишло ка прилагођавању важећој праксп y земљама које имају искуства y
спровсфењу амтдцампшшснх поступака.

Закључна разматрања
Импликације увођења антлдамттинтттее заштите y наш правни систем су двојаке. Наиме, могу ce посматрати са становпшта привредних субјеката и са становишга државних органа.
Када ce имају y виду привредни субјекти они, са једне стране могу бити предмет антидашшншких постуиака y друтим земтвама (када нзвозе), a са друге стране
могу бити погођени нелојалном праксом страних фирми на домаћем тржшпгу.
Имајући y виду сложеност матернје y питању јасно je да je познаваје антидампишпких правпла нужно за запггиту интереса привредних субјеката од нелојалне
иностране ковкуренције, a такође п радн одупирања протекционистичким притисцима y другпм земљама када je реч о извозу.
Увођење антидампишког система за владу представља покушај престројавања на софистицираније методе заштите домаће производње, али ce мора имати
y виду да ће функдионисање овог института захтевати ордеђено време како ради
обуке кадрова, тако и ради обезбеђења средстава за спровођење ових изузетно
ск}тшх процедура.
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Ч аслав П ејовић,
ванредни професор Kyushy University, Faculty o f Law

Управљање акционарским друштвима y Јапану
Увод
Након драматичког послијератног раста јапанске економије, последњих година детшго je до економске рецесије и највеће незапослености y последњпх педесет
година. Економска криза je изазвала бројне расправе о економским и политичким
реформама које су тренутно доминантне теме y Јапану. Као најнепосреднији узроци економске кризе ce сматрају огромни ненаплативи дугови великих јапанских
банака, који су већ довели до банкротства неких великих банака и компанија.1)
Наравно, y вези с овим ce поставило пмтање шта je довело јапанске банке и компаннје y такву ситуацију. Анализа и расправе којп су услиједпли указали су на лошу
пословну политику као на један од основних узрока. Проблем лоше пословне политике je непосредно повезан са управљањем и контролом y компанијама, што ће
бити главни предмет нашег разматрања y дал>ем тексту.
Економска криза y Јапану разоткрила je крумне недостатке y начину управљања и неефикасне механизме контроле органа управљања y компанијама. Зато
je логично да међу реформама о којима ce y Јапану расправља значајно мјесто заузимају оне y области управљања и контроле. Реформе y области комианијског
права су првенствено усмјерене ка успостављању ефикаснијих механизама контроле }Т1рављања и већој заштити интереса мањинских акционара. У овом раду
1.

Према једном извјештају објављеном y New York tim es-y 9. Јуна 1995 (Bad Loans in Japan
put at $476 Billion), ненаплативи дугови јапанских банака су процијењени на 476 милијарди
долара.

ћемо указати на неке специфичности управљања акционарским друштвима y Јапану, с посебним акцентом на реформе које су недавно предузете.

Специфичности јапанског система
Иако су јапански привредни и правни системи обликовани по угледу на моделе развијених капиталистичких држава, јапански систем има својих специфичности које произилазе из другачије културе и филозофије живота. Ta различитост ce
јасно рефлекту'је y другачијем приступу праву и улози које има право y јапанском
друиггву, али и другачијој природи јапанских компанија и другачијем начину
управљања компанијама.
Један од основних принцша на којима ce базира јаданско другптво јесте хармонија, која има коријене y конфучијанском моралу који ce противи индивидуализму, a подстиче пожртвовање, солидарност и поштовање претпостављених. На
тим принцжпима базира ce основни модел према којем функционише јапанско
друипгво, a то je модел породжце, односно групе, чији чланови сарађују и међу којима постоји солидарност и међусобно повјерење. Овакав карактер јапанског
друштва као резултат има тежњу ка избјегавању сукоба, што ce огледа y врло малом броју судских спорова, y поређењу са Европом, a посебно Америком. Ч ак и
када дође до спора међу странкама, обнчно ce покушава избјећи суд и спор ce пок>тпава ријеппгги споразумом. Наравно, то значи п неупоредпво мањн број адвоката и судских трошкова.
Јапанске компаније ce такође базирају на моделу породице. У Јапану су практично све велике кокшаније организоване y групе које ce назпвају "keiretsu”. Ове
групе су органнзоване тако пгго свака компанија из групе пма одређен блок дионттца y другој компанији пз исге групе, тако да постоји међусобна укрпггеност власшшггва. У свакој групи постоји једна водећа банка. која je кредитна банка за компаније из те групе, дајућп тим компаннјама кредите под повољним условпма.
Иако су јапанско кохшанијско право и Јирављање кохшанпјама под снажним
утнцајем јапанске културе, нпак, значај права y Јапану не треба попфњивати.
Тачно je да ce y поређењу за европским нли америчким правом јапанске компанпје знатно више ослањају на неформалне механизме организацнје и управљања.
Међутим, ако ce анализира начин организацпје и управљања y јапанским компанијама, очито je да право врпш значајну функцију. Осим тога, тежња ка избјегавању сукоба не значи да сукоба нема и тада такође до пзражаја долази значај права.

Облнци компанија према јапанском праву
У Јапану не постоји посебан закон о предузећима, већ су одредбе које регулишу ову матерпју садржане y Трговачком законпку (Shoho). Јапански Трговачкп законпк донијет je још 1899. годпне по узору на њемачкп Трговачкп законик, алн je

дно који регулише компанијско право потпуно нзмијењен након П Свјетског рата
по узору на америчко право (пако садржп знатно више формалностп y поређењу с
америчким правом). Овај дпо Трговачког законпка je бпо мијењан више пута.
Законска регулатива садржана y Трговачком законику je врло слична са друп ш државама. Према чл. 53 Трговачког законпка постоје трп основна облика предузећа: ортачко друштво (Gomei Gaisha), ортачко друштво са ограннченом одговорношћу (Goshi Gaisha), акционарско друштво (Kabushiki Kaisha). Поред тога,
посебнпм Законом о друштвима с огранпченом одговорношћу (Yugen kaisha ho) je
регулисано друшгво с ограниченом одговорношћу (Yugen Kaisha).
Акционарско друшгво je преовлађујући облик организације великих предузећа y Јапану, али су и нека мала п средња предузећа организована као акционарска
друиггва. Процјењује ce да je впше од половине укупног броја компанија y Јапану
организовано као акцнонарско друштво, док када je ријеч о крупним корпорацијаматај проценат je преко 99%.

Ko су власници, a ко управљачи акционарским друштвима y Јапану?
Ако бисте на Западу поставили питање ko je власнпк једног акционарског
друпггва, одговор би био недвосмислен: акционари. Ако бисте исто питање поставшш y Јапаву, ннје спгурно да бп одговор био идентичан.^ Као y свпм развијеним
капиталистичким земљама, y Јапану постоји одвојеност власништва и управљања.
Ипак, y Јалану, постоје одређене специфичности, које су посебно изражене y другачијем функционисању механизма управљања и контроле.
Н а Западу ce y управнн одбор бирају менаџери изван компаније са основшм
задатком да засгупају интересе власника капитала, дакле акцнонара, и да надзиру
рад директора који непосредно руководе компанијом. Како би ce обезбиједила веза између акдионара и менаџмента, менаџерима ce нуде разни материјалш! стимуланси који ce везују за остварени профит и увећануг вриједност акција предузећа.
Ти стимуланси су обично израженп y годишњим бонусима, чија виспна непосредно
зависи од пословних резултата компаније, a понекад ce менаџерима као опција нуди учешће y власншптву компаније. Н а Западу акционари и менаџмент представљају једну врсту савезнжка повезаних заједничким ивггересом увећања профита.
У спјех компаније зависи од успјешности менадера, a када кохшаније добро послују
од тога имају користи и акционари и менаџерп.
2.
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Према статистици објављеној y Besalsu Shoji Ноти (89) 9. август 1986, од 2726 великих
предузећа 2718 су била акционарска друштва.
Прије неколико година једае јапански економски часопис je спровео анкету међу директорима великих акционарских друштава. Једно од питања било je коме припада компанија. 77% директора je одговорило да компанија припада запосленим, 65% je одговорило
да су власници компаније директори, док су ce стварни власници, акционари, нашли тек еа
трећем мјесту са 59% гласова (Japan Economie Journal, Gendai Kigyo Nyumon [Uvod u
moderne korporacije], Tokyo 1990, стр. 16-17).

Н а другој страни, y Јапану чланови управног одбора првенствено воде рачуна
о интересима запослених и компаније, док су ивтереси акционара y другом плану.
Акционари y Јапану и не показују нарочито пнтерес да учествују y управљању, задовољавајући ce дивидендом. Структура акција y јапанским акционарским друштвима je таква да акционари чак и кад би хтјели да учествују y доношењу одлука,
то je реално тешко оствариво.
Као што je претходно указано, једна од каракгеристика јапанских акционарских друштава јесте унакрсно власшшггво међу различитим компанијама, које тако чине посебне групе компанија y којој свака компанија посједује одређени блок
акција y другој компанији. То значи да контролни пакет акцнја припада компанијама које чине исту групу, чиме ce обезбјеђује ковггрола и управљање компанијом
y оквиру групе, a уједно онемогућује “непријателзско” преузимање компаније
(hostile takeover). Обзиром да су кр)тжи акционари заједнички власницп компаније, која опет има своје акције y њиховим компанијама, они ce много не мијешају y
управљање, задовољавајући ce на консултацијама са менаџментом компаније y
погледу важнијих одлука.
Преостале акције ce износе на берзу акција и њнх слободно купују приватни
инвеститори, који су често физичка лица која своју ушгеђевину улажу y акцнје. У
свакој великој јапанској компанији je уобвчајено да постоји велики број оваквих
мањннских акционара, којжма главни мотив улагања y акције представља зарада
по основу дивиденди, или увећане вриједности акција. Мањпнскп акцпонарн нијесу
нарочито заинтересовани за управљање, a нијесу нити y стању да врше јачи утицај,
јер не само да су y мањини по броју акција које посједују, већ обнчно нијесу нм међусобно повезани.
За разлику од акцнонарских друштава на Западу, y Јапан}' су члановп управног одбора готово по правилу менаџери компанијеА Ако y управном одбору постоје чланови ван компаније, онда то такође не значи да немају нпкакве везе с компанијом, већ ce y тим случајевпма ради о људима мз банака које кредптирају компаниј}7или из других компанија са којима постоји тпјесна пословна сарадња. Чпњеница да су менаџери компаније уједно чланови управног одбора значи да ce управљање компанијом врпш y малом кругу водећпх менаџера компаније.
Мотиви јапанских менаџера су такође различптм y поређењу са њиховим колегама на Западу. Главни мотпв јапанског менаџера ннје лична зарада, већ економски просперитет компаније. Док ce на Западу накнада менаџера везује за успјех компаније, y Јапану менацерп добијају плату која je фиксна. С друге стране,
док су на Западу неуспјешнп менаџери изложени ризику да могу добити опсаз, y
Јапан>гce то готово нвкад не дешава. То бп било y супротности са једним од основних пршпџша на којима послују јапанске компаније, a то je везаност запослених за
компанију y којој обично проводе чнтав раднн впјек.
4.

Abegleen J. and Stalk G., Kaisha: the Japanese Corporation (New York 1985) стр. 185.

Упркос овим спецпфпчностима, јапанско право прописује начнн управљања
који je с формалног аспекта слпчан осталим капиталистпчким државама. Органи
управљања акционарског друнггва су: скупштина, управни одбор и директор.

Скупштина акционара
Према одредбама Трговачког законпка, акционари учествују y управљању
компанијом преко скупштпне акцпонара која ce мора одржати најмање једном годшпње (чл. 243 ст. 1). Одлуку о одржавању скушитине доносн управни одбор (чл.
231). Ванредна скуншпша ce може одржати, уз одобрење суда, на захтјев акционара којп посједују најмање 3% укупног броја издатих акција (чл. 237).
Сваки акцпонар y принципу има право на један глас по свакој акцији коју посједује (чл. 241 ст. 1). За учешће на скупштинп потребно je посједовање најмање
1000 акција. Скушптина доноси одлуке већнном гласова присутних акционара који
посједују више од половине од укупног броја издатпх акција, оснм ако није другачпје регулисано законом пли статутом предузећа (чл. 239 ст. 1). З а неке одлуке потребна je квалпфикована двотрећинска већина акционара који присуствују или су
заступљенп на скушптини, уз услов да ти акционари посједују више од половине
акција (чл. 343). Таква већина je потребна на примјер када ce ради о одлукама о измјени статута, смјени директора шш ревизора прије истека мандата, статусним
промјенама компаније, издавању нових акција по повољним цијенама литтнма који
нпјесу акцпонарн итд.
У пришџшу, скушптана акционара je најважнији облик управљања акционарским др)'штвом. Ипак, као и y неким другим земљама, скушптша акционара y Јапану често није орган који стварно доноси најважније одлуке. У пракси je уобичајено да крупни акционари дају пуномоћје директорима, тако да директори имају
снажан угицај на доношење одлука на скушптини. Прпје скупштине акционара,
уобичајено je да менаџмент компанпје има консултације са главним акдионарима
и ту ce стварно доносе одлуке, док je њихово усвајање на скушптини само формалност. Другим ријечима то значи да je управљање предузећем готово потпуно y рукама менаџера. Скупштине акционара трају кратко, питања ce обично никад не
постављају, тако да скупштина акционара y суштини представља само задовољавање фпрме.

“Професионални” акционари
Један од узрока слабог интереса акционара да учествују на скупштини јесте
постојање “професионалних” акционара познатих под именом ”sokai-ya”. То je
посебна врста акционара који су често повезани са јапанском мафијом. Ови акционари стичу право да учествују на скушптини куповином одговарајућег броја акција. Ради ce, y ствари, о једаној врсти рекеташа који до зараде долазе пријетњама
и уцјенама. Н а једној страш они пријете другим акционарима да не постављају

“сувишна” шатања, чинећи на тај начин услугу менаџменту компаније. Н а другој
страни, ови “акционари” пристају да ћуте о неким детаљпма из пословања компаније за које су сазнали, a који би могли бити непријатни за компанију, као напр. кршење од стране компаније пореских прописа, или прописа за заштиту околине.
Наравно, за те своје услуге soka-ya добијају од компаније надокнаду. Присуство
soka—ya на скушптини акционара има као посљеджцу то да скупштине теку без дискусије и да често трају петнаестак минуга, претварајућн ce y фарсу.
Како би ce сузбила активност оваквих “акционара”. Трговачки закош к je
1981. године измијењен тако што je y чл. 294-2 компанијама забрањено да врше
исплату или дају друге бенефнције акционарима које би биле y вези са њиховим
вршењем права која имају као акдионари, док je директорима, ревизорима и другим службеницима компанија запрећено казном затаора до шест мјесеци y случају
да ce утврди да су вршшш такве исплате. Друго je питање колико ce y пракси може
контролисати актнвност soka-ya, тако да тај проблем још увмјек значајно оптерећује јапанске компаније.5)

Управни одбор
Према закону, акционарска друштва y Јапану морају иматп управнп одбор којн чине најмање три члана. Основна функција управног одбора јесте да руководи
пословањем предузећа, сазива скушптину акционара, вртттл надзор над радом менаџера, подноси финансијске извјештаје ревизорима прнје одржавања скупштине
акционара, као и акционарима на скупштини. Чланове управног одбора бира
скупштина акционара. Чланови Јтгравног одбора ce бирају на период од двије године илп мање и не морају бити акционари (чл. 254 ст. 2).
Иако формално чланове управног одбора бира скушптина акцпонара, они ce
стварно бирају на основу предлога менаџера компаније из редова менаџера запослених y компанији. Овакав начин бирања чланова управног одбора je посљедпца
традиционалног система хпјерархжје, према којем ce након извјесног броја година
y служби запослени пењу уз степенице хијерархије и добијају шефовске и менаџерске положаје. Мјесто y управном одбору представл>а једну од степеница y хијерархпји компаније, односно y каријери менаџера. Чланови управног одбора немају
исти статус, већ и међу њима постојд хијерархија. Чињешгца да су чланови управног одбора уједно менаџери y к о т а н и јн доводи до поклапања функдпја управног
одбора н менаџерског тима компанпје, тако да ce стпче утисак да на сједнпцама
управног одбора менаџери само стављају маску члана управног одбора.
Именовање спољних чланова управног одбора ce често сугернше из САД као
идеја за бољом кош ролом рада менаџера. Међутим, Јапан није САД. Увођење
“спољних” чланова би било супротао основном концепту на којем ce базирају ја5.

Према једној недавној анкети, више од половине јапанских компанија je принуђено да
позива полицију на скупштине акдионара како би ce обезбиједили не само од вербалних,
већ и од физичких напада soka-ya.

панске компаније и зато je тешко оствариво, иако не спорнмо да би спољни чланови могуће утицали на већу дисцшшину и понашању менаџера. Као прво, y Јапану
не постоје независнп менаџери. Ако ce y унравни одбор умјесто менаџера компаније именују члановп пз компанија који су главни акционари, они такође нијесу
спољњи члановп y правом смислу, јер су повезани унакрсним власнипзтвом и међусобнпм интереснма. Ако ce y управнн одбор именују менаџери пз неке компаније изван групе, онда ce радж о конкурентској компанији, тако да неутралност ни ту
не постоји. Осим тога, постоји још један важан разлог због којег ce овај концепт
не може примпјенитп y Јапану, a то je другачији менталитет. Као пгго смо y уводном дијелу пстаклп, y јапанском начину живота хармонија игра кључну улогу. У
процесу доношења одлуке, Јапанци ce увијек труде да ce одлука донесе једногласно. То значп да ће ce чланови упранвог одбора увијек трудити да не наруше хармонију y управном одбору, без обзпра јесу ли спољњи чланови или не.
У пракси, управни одбори y Јапану су веома бројни и имају понекад више од
тридесет чланова, посебно y великим корпорацијама. Директори ce обично бирају
за одређени ресор, као напр. фпнансије, или инвестиције. Они ce сматрају као
представници одређених секгора y оквиру компаније, a не као они од којих ce очекује да врше контролу над радом менаџера компаније. Број чланова управног одбора захгијева подјелу чланова управног одбора y неколико група које доносе одлуке за поједине области. Чланови управног одбора често формирају изврпше комитете који ce састају знатао чешће него управни одбор y пуном саставу. Ови комитети су ствар интерног договора н нијесу регулисани статутом.
Управни одбор именује директора са посебним овлашћењем који представља
предузеће (чл. 261 ст. 1). Овог днрекгора именује управни одбор из реда својих
чланова, a најчешће je то генерални директор. У великмм корпорацијама управни
одборн бирају већн број директора, укључујући генералног директора, који заступају и представљају предузеће y односу с трећим странкама.

Контрола рада менаџера
Основна улога управног одбора, с аспекта теорије, јесте да надзире рад менаџера компаније y име власника компаније, који због одвојености контроле од
управљања не могу сами вршити тај надзор. Чињеница да ce чланови управног одбора бирају из реда менаџера компаније логички доводи до закључка да управни
одбор није y стању да врши непристрасну контролу рада менаџера, дакле своју
основну фувкдију. Тешко je очекивати непристрасност од некога ко треба да контролише себе самог. То би било исто као кад би судији било дозвољено да заступа
као адвокат једну од странака, a од њега очекивала непристрасност приликом доношења пресуде. То значи да управни одбори y Јапану егзистирају само као пуко
задовол>ење форме.
Недостатак контроле ствара услове за разне злоупотребе, тако да није чудно
да je дошло до бројних скандала који су потресли Јапан, a y које су били уплетени

предсједници неких водећих јапанских компанија и неки од најпознатијих јапанскнх политичара.6^ Ови скандали су изазвали велику буру y јавностн и захтјеве за
већом комтролом над управљањем y компанијама. У том циљу 1981. године измијењене су неке одредбе Трговачког законнка сада садржане y чл. 260 ст. 2, којим су
из надлежности менадера y искључиву надлежност управног одбора пренесене
слиједеће дјелатности: 1. отуђивање или стицање имовине која има знатну вриједност, 2. позајмица знатних износа новца, 3. именовање или разрешење особа на менаџерским положајима, и 4. значајне промјене y организацији компанпје. Осим тога, чл. 260 ст. 3 прописује обавезу менаџера да извјештава управни одбор о пословању компаније најмање тромјесечно. Ти извјештаји морају садржати детаљне информације о пословању компаније за перпод на који ce односе, чнме ce управном
одбору треба омогућлти пуни увид y пословање и на тај начин пружити могућност
да врши адекватан надзор над радом менаџера.
Измјене Трговачког законика из 1981. су такође пооштриле одговорност менаџера за нелојалну конкуревцију. Тако je напр. y чл. 264 прописано да менаџер,
који намјерава да ce y своје име или y име треће особе бави пословањем које je
истовјетно или слично с пословањем компаније, мора да управни одбор упозна са
свим битаим елементима y вези с тим пословањем и да добпје одобрење управног
одбора да ce може бавити тим послом. Ако би менаџер прекрпшо ту обавезу, према чл. 266 ст. 4 добит коју би остварио менаџер или трећа особа имала би ce сматрати као штета коју je претрпјела компанија.
Измјенама Трговачког законика y чл. 254-2 су прецизирани критеријум» за избор менаџера, којим je предвиђено да функцију менаџера не може обавл>ати лице
које je проглашено за инсолвентно или je кажњавано за крпвична дјела прописана
y Трговачком законику и неким другим законпма y области привредног пословања, као и лица која су кажњена затвором за друга крпвична дјела.

6.

Поред y Јапану најпознатијег скандала y случају Lokid, због којег je на вишегодишњи затвор осуђен тадашњи примијер Tanaka, с аспекта компанијског права можда je најинтересантнији случај Shigeru Okade, предсједника компаније најпознатијег ланда робних кућа y
Јапану, Mitsukoshi. Њега je једногласно смијенио управни одбор због несавјесног управљања, што je био први познати случај y Јапану да члавови управног одбора смијене предсједника. У овом случају je интересантно да je главну улогу y смјењивању Окаде одиграо
извјесни господин Коуата, који je био “спољњи” члан управног одбора. Н а 1ше, он није
био запослен y Mitsukoshiju, већ je био представник Mitsui банке, soja je била кредитна
банка Mitsukoshija. Његова одлука да организује смјену Окаде била je мотивисана првенствено жељом да заштити интересе своје банке, a не да заштити ннтересе Mitsukoshija, и
посебно не интересе акционара. Неки од најпознатијих скандала y јапанским компанијама
наведени су y: Egashira, Koporeto gabanansu о ronzuru igi [Значај расправе о управљању
корпорација,на], 1364 Shoji Homu (1994) 2,4.

Ревизори
Важно je нагласити да јапанско право не познаје надзорне одборе, чиме je отежана контрола пословања y компанпји. Зато сав терет надзора над пословањем
компаније пада на ревизоре. У компанији постоје интерни и спољњи ревизори.
Интерне ревизоре бира скупнггина акционара и онп су њој одговорни. Ревизорп су овлашћенп да траже од менаџера, као н од осталпх запослених y компанији,
информацпје о пословању. Обавеза ревизора je да надгледају рад менаџера, да воде рачуна да компанија пошгује фпнансијске прописе и да о томе поднееу извјештај на скупштинп акцнонара.
Улога ннтернжх ревизора ојачана je допунама Трговачког законика из 1993.
године. Док су претходно ревизорн бирани на период од двнје године, сада ce ревизорп бпрају на трп годлне, док je број ревизора повећан са два на трп. Оспм тога,
према тим измјенама најмање један ревизор мора бити професионално запослен
као ревнзор с пуним радним временом, a један ревизор мора бити “независан”. Законпк дефнншпе “независног” ревизора као лице које није имало пословне везе с
компаннјом најмање последњих пет годпна. Изузев једног “незавпсног” ревизора,
остали ревизори ce обично бирају из реда запослених, с тим да док обављају послове ревнзора не могу обављати друге послове y компанији.
Поред интернпх ревизора, Трговачки законик предвиђа постојање спољњих
ревизора који контролишу финансијско пословање компаније на основу прописа о
рачуноводству. Постоје специјализоване ревизорске куће које обављају послове
финансијске ревизије за накнаду. Одлуку о именовању ових ревпзора доноси скупштпна.
Једно од актуелних питања јесте колико je ефикасна комтрола коју врше ревизори. Често ce изражава сумња да ревизор изван компаније, који je предвиђен
измјенама закона из 1993. године, може бити објективан и неутралан, када ce зна
да њега, y ствари, именују самн менаџери које треба да кошролише. Како он за
свој рад прима новчану надокнаду од компаније, логично je претпоставнти да ће ce
трудити да ce не замјери менаџерима. Такође, ангажовање спољних ревизора није
гаранција ефикасне контроле. Иако ревизоре формално бира скушптина акционара, о њиховом избору стварно одлучују менаџери, тако да и овдје вриједи претпоставка да ће ревизорске куће настојати да не покваре пословне односе са својим
партнерима. Оно пгго je можда специфично за Јапан јесте да компанија изузетно
ријетко мијењају спољне ревизоре, тако да ce након вишегодшпње сарадње и овдје
успостављају “породични” односи, што често негативно утиче на објективност извјештаја ревизора.

Заштита мањинских акционара
Трговачки законик садржи механизме за заштиту интереса мањинских акционара који су садржани y измјенама y чл. 267 Трговачког законика из 1950. године,

које су донијете под утицајем америчког права. Тим измјенама предвиђена je могућност покретања тзв. “деривативне тужбе” (dérivative action) коју могу покренути акционари y име компаннје против днректора због кршења обавеза којим je нанијета штета компанији, под условом да je компанија пропустила да сама подигае
тужбу. Тужба ce назива деривативном, односно изведеном, зато што акционари
немају директно право тужбе против директора, већ право на тужбу изводе из
права компаније да тужи директора, ако овај својим радњама илп пропустима нанесе штету компанији.7^
Акцнонари y Јапану ce ријетко одлучују да покрену деривативну тужбу. Због
самог карактера јапанских компанија на којп je већ указано, акционари не показују интерес за управљањем и контролом рада компаније. Ако би компанија лоше
пословала, према траджционалном јапанском моделу понашања сам предјесник
компаније би требао преузети на себе одговорност и поднијета ставку, чак иако не
би био непосредно одговоран. Тиме би ce прича завришла, док ce шггање кажњавања директора од стране компаније не би ни постављало. Осим тога, ако акционар успије y тужби, штета ce надокнађује комланији, a не акционару који би водно
спор. То значи да ce акционари неће упустити y покретање деривативне тужбе
против директора без неког јаког разлога. Ипак, послењих неколико годнна дошло je до наглог повећања броја деривативних тужби. Док je y перноду од 40 година
од 1950. до 1990. године укупно поднесено свега 27 оваквих тужби, само y периоду
од три грттине од 1991. до 1994. поднесене су 23 тужбе, a најављено још 84.8^ Ово ce
објашњава измјенама Трговачког законика нз 1993. годше којпма су знатао смањеви судски трошкови за подизање дерпвативних тужби (чл. 267 ст. 4).
Измјене Трговачког законика из 1993. године садрже још неке одредбе којим
je ојачана зашгжта мањинских акционара. Тпм измјенама je смањен цензус за право увида y пословне књиге компаније са 10% акција на 3% (чл. 293-6), чпме je ојачано право мањинских акдионара да прегледају пословне књпге. Ова измјена je
такође направљена под америчкпм утицајем, јер према америчком праву свакн
акцпонар има право увида y пословне књнге компаније, без обзпра на број акција
које посједује.
Наведенпм измјенама Трговачког законика je омогућен већл утицај мањпнских акционара на контролу пословања. С друге стране, ове пзмјене су изазвале
бригу директора који су уживали y неометаном управљању. Оснм тога, y теорпји
ce износи бојазан да бн јача права мањинскпх акцнонара могла бпти злоупотрпјебљена од стране soka-ya,9-)
7.
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Опширније, Oda H., Dérivative Actions in Japon, Current Legal Problems (1995) стр. 161.
Kanda H., KaikeiChobo to no Etsuru Tosha Ken [Право прегледа u копирања пословних
књига], Juristo No. 1027 (1993) стр. 24-26.
Tamara m., Sakata T., Shareholders Turning to Lawsuits to Assure Executive Accountability,
Nildcei Weekly, May 9,1994.

Закључак
Последњих година y Јапану су налрављене одређене реформе y компанијском
праву y циљу рјешавања проблема који су уочени, као и усаглашавања интереса са
главним трговинским партнерима. Један од акутних проблема с којим ce суочавају
јаданске компаније јесте да ce више не могу ослањати на кредитне банке из своје
групе (keiretsu), јер je економска криза најтеже погоднла управо финансијски сектор. То je нагјерало компаније да траже друге изворе финансирања. Како би дошле до свежнх финансијскпх средстава неке компаније су одлучиле да продају своје
акднје y другим комланијама из исте групе, чиме су додатно уздрмани темељи keiretsu-a, као основног концепта према којем функционишу јапанске компаније.
Међу нзмјенама y јапанском компанијском праву посебно су важне измјене
Трговачког законика из 1993. године којима су ојачана права мањинсквх акционара. Те промјене могу битн индикатор еволуције система надзора y Јапану и другачијег односа између акцнонара и директора. Друго je питање колико ће те измјене бити ефикасне y стварном јачању контроле акцнонара као власника над директорима као управљачима.
Утисак je да су неке нзмјене Трговачког законика направљене по узору на
страна права, не водећи довољно рачуна о специфичностима јапанског привредног п правног система. Чињеница je да je јапанско право, дочев од прошлог вијека,
моделирано по узору на европско н америчко право, али ce увијек водило рачуна о
спецжјжчностима јапанског друштва, тако да страни узори нпкада нијесу били механички копирани. Прплпком неких измјена Трговачког законика, посебно оних
из 1993. године, изгледа да ce одступило од таквог приступа п да су измјене донесене без пажљивог проучавања посљедица које могу имати, тако да ce стиче утисак
да су то “реформе ради реформи”.
Јапански модел менаџмента ce често некритички истиче као примјер успешног менаџмента. Међутим, тајна јапанског успјеха није искључиво y менаџменту.
У ствари, чињеница да y Јапану не постоји ефикасна контрола директора je имала
као посљедицу злоупотребе и скавдале. То наравно није случај само са Јапаном,
већ ce слжчни проблеми јављају и y другим земљама. Ннједна земља још није пронапша идеални начин управљања и контроле управљања. Јапански менаџмент може бити поучан као примјер, али не само y позитивном смислу.

Slavica Janojlic,
juriste de l ’entreprise publique
“Elektrodistribucija-Beograd” de Belgrade

Les statuts des associations Françaises
Grandeur d'établissement, respect d ’établissement.
Pascal
L’association en France est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent
en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que
de partager des bénéfices. ^
Disons tout de suite ici que une association peut s’appeler: amicale, cercle, chambre, club,
compagnie; confédération, groupement, ligue, société, syndicat ou encore union, seuls ses stat
uts étant déterminants.
Les associations sont réglés par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16
août 1901. Ces textes s’appliquent en France métropolitaine, sauf dans certains départements,2-12
aux départements, territoires d’Outre-mer et collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierreet-Miquelon.
La loi fondamentale ne fixe que quelques règles essentielles et deux ou trois grands princi
pes. Elle a pour caractéristique principale de laisser aux membres des associations une grande
liberté quant aux règles de gestion et d’administration de leur organisme.
Les associations ne sont pas tenues d’établir des statuts. Aucun texte n’exige d’écrit pour la
validité du contrat d’association.3^
1.
2.

Voir l’article 1er de la loi du 1erjuillet 1901 (D.P. 1901.4.105.).
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle le droit associatif est régi, non par la loi du 1er
juillet 1901, mais par les articles 21 à 79 Code civil local allemand 1900, par la loi d’Empire du 19 avril 1908 et
par l’ordonnance du 22 avril 1908.

Par ailleurs, toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra rédiger des stat
uts. La loi de 1901 exige des associations qui veulent acquérir la capacité juridique, le dépôt en
annexe de la déclaration à la préfecture, de deux exemplaires des statuts 4)

Les caracteristiqus generales et la rédaction des statuts
Les statuts sont, en quelque sorte, ”la règle du jeu” entre les membres de l’association. Ce
sont eux qui vont déterminer, outre l’objet pour lequel l’association est constituée, les modalités
de fonctionnement interne (les différents organes, leurs pouvoirs, leurs rapports, etc.) et les moy
ens dont l’organisme sera doté pour remplir son objectif.
Les fondateurs de l’association doivent établir et signer des statuts qui définissent l’objet de
l’association, son nom et organisent sa vie (administration, gestion, financement, etc.).
Les fondateurs de une association sont libres de rédiger comme ils souhaitent les statuts. La
loi de 1901 ne pose, rappelons-le, que de grands principes laissant en conséquence aux rédac
teurs des statuts la plus grande liberté quant à leur contenu. Mais un minimum rédacionnel est
cependant obligatoire: le titre exact et complet de l’association, l’objet (but) et l’adresse du siège
social.
Le respect de l’ordre public et des bonnes moeurs viennent également limité la liberté de ré
daction des fondateurs.
L’association doit avoir un nom, c’est une obligation légal, exigée au moment du dépôt des
statuts. Mais là encore toute liberté est laissée à l’association. Ce nom est la propriété de l’associ
ation Il est protégé par la loi pourvu qu’il fasse preuve d’une originalité certain. Le choix du
nom est fondamental pour la communication de l’association. Il faut que son nom soit clair,
court, prononçable, mémorisable, porteur d’image.3
45'1
L’objet de l’association doit être indiqué clairement dans les statuts. Certaines limites sont
apportées à la liberté de poursuivre l’objet de son choix. Tout d’abord et conformément à la défi
nition même de l’association, l’objet choisi ne doit pas permettre aux membres de partager des
bénéfices. Les association de la loi de 1901 sont donc des associations à but non lucratif, ce qui
ne veut pas dire qu’elles poursuivent toujurs un but désintéressé. En effet, il n’est pas interdit
qu’une association fasse des bénéfices, pourvoi qu’elle ne partage pas les bénéfices entre les as
sociés mais qu’elle les consacre à la réalisation du but commun por lequel elle est constituée.6^
L’objet choisi doit être un objet certain et figurera souvent, mais pas obligatoirement dans le
nom de l’assaciation. Cet objet doit être licite parce que toute association fondée sur une cause
ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de por
3.

4.
5.
6.

Le Tribunal de grande istance de Meaux, dans un jugement du 20 février 1974, a eu l’occasion de rappeler ce
principe: “Attendu qu’aucun texte n’impose l’existence de statuts écrits et que les conditions de fonctionnement
de l’association sont librement fixées, rien n’empéchant les adhérents d’en remettre la direction à l’un ou plusieurs
d’entre eux.”
Voir l’article 5 de la loi du 1erjuillet 1901.
Claude Rochet, Ménagez vos association, Calman-Lévy, 1992, p.43.
Suzanne Lannerée, Les associations de la loi de 1901 Les fondations, Editions du Puits Fleuri, p.29-30.

ter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est
nulle et de nul effet.7)
La mention de siège social doit obligatoirment figurer dans les statuts et devra faire l’objet
d’une procédure particulière en cas de modification. Il faudra modifier les statuts à chaque fois
que l’association déménage.
Honnis les trois mentions obligatoires dans les statuts peuvent figurer également les autres
mentions: l’organe collégial de direction, l’assemblée générale, les activités et ressources de l’as
sociation, etc.
Une fois les statuts rédigés, il convient de les faire approuver par les fondateurs. Une assem
blée dite constitutive peut être réunie. Aux termes de cette réunion les statuts seront adoptés.
L’assemblée constitutive est la réunion physique de tous les fondateurs de l’association aux
fins d’élaborer et d’adopter les statuts, de procéder à leur signature et de nommer les premiers di
rigeants. Cette assemblée n’est pas obligatoire. D’un point de vue strictement juridique, l’associ
ation est constituée dès que les statuts sont signés, dans la mesure où les dirigeants sont
désignés.8^
Mais pour donner formellement vie à l’association et en faire un groupement de sujet de
droit, c’est-à-dire ayant la personnalité jundique, deux procédures doivent être successivement
effectuées: la déclaration à la préfecture et la publication au Journal officiel.910)
La déclaration est donc obligatoire pour qu’une association ait la capacité juridique et elle
sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’associa
tion a son siège social.
La déclaration à la préfecture constitue une condition préalable et nécessaire à la publica
tion au Journal officiel. La publication au Journal officiel doit avoir heu dans un délai d’un mois
à compter du dépôt à la préfecture. Grâce à elle l’association est rendue publique et acquiert la
capacité juridique.
Les statuts d’une association peuvent être librement modifiés. La déclaration modificative
doit être déposée à la préfecture ou la sous-préfecture du siège de l’association dans un délai de
trois mois à partir de modifications statutaires.
Aucun texte n ’impose de publier au Journal officiel les modifications apportées aux statuts
d’une association. Toutefois, si la modification statutaire jxxte sur le titre, l’objet ou le siège de
1’association, la publication au Journal officiel est recommandée.1°)
Outre les statuts, document obligatoir, les associatons peuvent tenir le règlement intérieur.
Le règlement intérieur est, en principe, facultatif et il a pour objet de compléter les statuts et de
préciser les modalités de fonctionnement interne de l’association. Son importance pratique et ju
ndique peut être aussi grande que celle des statuts.
Le règlement intérieur a la même force obligatoire que les statuts à condition d’avoir fait
l’objet d’une adoption régulière et de ne contenir aucune clause contraire aux statuts. Si le règle
7.
8.
9.
10.

Voir l’article 3 de la loi du 1erjuillet 1901.
Phipippe-Henri Dutheil, Crée et gérer son association, Lamy/les Echos, Paris, 1993, p.29.
VoirParticle 5 de la loi du 1erjuillet 1901.
Slavica Janojlic, Les associations de la loi de 1901 en France, Pravo i privreda, Num.5-8, Beograd,1998, p.165168.

ment intérieur comporte des dispositions en totale contradiction avec les statuts, ce sont les dis
positions statutaires qui l’emportent.11^

Le contenu des statuts
Si les fondateurs fixent librement le contenu des statuts d’une association déclarée, ils
doivent en revanche respecter certaines dispositions imposées par les statuts types des associa
tions sollicitant la reconnaissance d’utilité publique.

Les associations non déclarées
Comme nous avons déjà dit, les statuts ne sont pas absolument obligatoires pour associa
tion. La loi du 1er juillet 1901 pose en principe que toute association est libre de se former et de
fonctioner sans autorisation m déclaration.12^ Dans ce cas les associations n’ont aucune capacité
juridique et aucune acte de la vie civile ne peut être accompli au nom de l’association.
Les associations non déclarées sont simplement régies par les principes généraux du droit
applicables aux contrats et obligations. Elles ne peuvent pas contracter en leur nom, elles ne peu
vent pas bénéficier de dons et de legs, ni acquérir, ni aliéner, ni posséder un patrimoine propre.
Les associations non déclarées ne sont pas non plus autorisées à ester en justice.
Malgré que les statuts ne sont pas obligatoires pour les associations non déclarées nous ne
pouvons que recommander la rédaction de statuts, leur absence rendant pratiquement impossible
la marche de l’association dès qu’elle comporte un certain nombre de membres.

Les associations déclarées
Les statuts sont obligatoires pour les associations déclarées. Ils organisent librement dans le
respect de dispositions de la loi et du décret de 1901, les modalités des constitution, de fonction
nement et de dissolution de l’association.
Les statuts peuvent être courts ou longs. Il est important qu’ils contiennent les dispositions
minimum fixant l’organisation et le fonctionnement de l’association (dénomination, but, siège
social, membres, ressources, composition, fonctionnement et rôle des organes d’administration
et des assemblées, règlement intérieur, dissolution).
Des statuts trop bref et trop superficiels ne seraient d’aucune utilité et provoqueraient des
contestations et des difficultés incessants. A l’inverse, des statuts trop longs et trop précis fig
eraient une fois pour toutes l’organisation et le fonctionnement de l’association et
empêcheraient son évolution et son adaptation.
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, recevoir
des dons manuels ainsi que des dons des établissements d’utilité publique, acquéir à titre
onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départe
ments, des communes et de leurs établissements publics:
11. Phipippe-Henri Dutheil, ouvr. ciL, p.45.
12. Voir l’article 2 de la loi du 1erjuillet 1901.

1) les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont
été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à lOOFrs;
2) le local destiné à Гadministration de l’association et à la réunion de ses membres;
3) les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.13-*
Il faut cependant rappeler que les associations simplement déclarés qui souhaitent obtenir
un agrément ou des subventions, passer un contrat de collaboration avec une collectivité pub
lique, ou qui comportent en leur sein des représentants des certaines administrations devront ac
cepter d’insérer dans leurs statuts certaines dispositions obligatoires destinées a fournir des ga
ranties à l’Etat ou aux collectivités publiques concernées, et à permettre l’exercice de leur con
trôle sur l’emploi des fonds publics.14^

Les associations reconnues d’utilité publique
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique n’ont pas le choix du
contenu de leurs statuts. Elles doivent adopter obligatoirement des statuts types élaborés par la
Conseil d’Etat et dont les principales dispositions sont imposés par décret du 16 août 1901. Il en
résulte que leurs statuts doivent contenir:
1. l’indication de titre de l’association, de son objet, de sa durée et de son siège social;
2. les conditions d’admission et de rédaction de ses membres;
3. les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association et de ses établissements,
ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administra
tion ou la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l’as
sociation;
4. l’engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture
tous les changements survenus dans l’administration ou la direction et de présenter sans
déplacement les registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition du préfet, à luimême ou à son délégué;
5. les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire,
statutaire, prononcée en justice ou par décret;
6. le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les étab
lissements de l’association où la gratuité n’est pas complète.15^
Toute modification ultérieure du contenu de ces statuts devra être approuvée par décret en
Conseil d’Etat ou par arrêté du ministre de l’Intérieur.
D ’une façon générale, il n’est pas souhtable que les statuts contiennent des dispositions su
jettes à renouvellement fréquent ou périodique afin de limiter les procédures de modifications
statutaires. Il sera plus judicieux d’insérer ces dispositions dans le règlement intérieur.16^
13. Voir l’article 6 de la loi du 1erjuillet 1901.
14. Gérard Sousi, Les Associations, Dalloz, Paris, 1985, p.69-70.Voir l’article 6 de la loi du 1erjuillet 1901.
15. Voir l’article 11 du Décret du 16 août 1901.
16. Gérard Sousi, ouvr. cit, p.71.

Le modèle de statuts d ’association déclarée
article 1
Il est fondé entre les adhérents aax présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre: (mettre le titre de l 'association).

article 2
Cette association a pour but: (décrire le ou les buts de l ’association).

article 3
Le siège social est fixé à (mettre l ’adiesse complète).

article 4
L’association se compose de: membres d’honneurs; membres bienfaiteurs et membres ac
tifs ou adhérents.

article 5
Pour faire partie de l’association, il faut être agrée par le bureau qui statue, lors de chorus de
ses réunions sur les demandes d’admission présentées.

article 6
Sont membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l’association; ils sont
dispensés de cotisations.
Sont membres bienfaiteures, ceux qui versent un droit d’entrée de Frs....( àfixer) et une co
tisation annuelle de Frs... .fixée chaque année.
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme de
Frs....
Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le paiement d’une somme égale à dix fois
sont montant annuel, sans que la somme globale puisse dépasser 100 Frs.

article 7
La qualité de membre se perd par: la démision; le décés; la radiation prononcée par le Con
seil d’Admini&ration pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant
été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

article 8
Les ressources de l’association comprennent: le montant des droits d’entrée et des cotisa
tions; les subventions de l’Etat, des Départements et des Communes; des dons manuels ainsi que
des dons des établissements d’utilité publique.

article 9
L’association est dirigée par un conseil de membres élus pour... .années (à fixer) par l’as
semblée générale. Les membres sont rééligibles.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres au scrutin secret un bureau composé
de: un président; un ou plusieurs vice-président (si besoin)', un secrétaire et, s’il y a lieu, un se
crétaire adjoint; un trésorier et, si besoin, un trésorier adjoint.
Le consiel étant renouvelé la premièer année, les membres sortants désignés par le sort.
En cas ce vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il
est procède à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs
de ses membres ainsi élus, prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat de
ses membres remplacés.

article 10
Le conseil d’administration se réuni une fois ou moins tous les six mois, sur convocation
du président, ou sur la demande du quart de ses membres.
Les décisions prises à majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Tout membre du comité qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives
pourra être considéré comme démissionnaire.
Nul ne peut faire partie du conseil s’il n’est pas majeur.

article 11
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre
qu’ils soient affiliés. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au mois de... .(àfix
er).
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par
les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du comité, préside l’assemblée et expose la situation mo
rale de l’association
Le trésorier rend compte de sa gestion, et soumet la bilan à l’approbation de l’assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement au scrutin secret, des
membres du conseil sortant.
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre
du jour.

article 12
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues par l’article 10.

article 13
Un réglement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors ap
prouver par l’assemblée générale.
Ce réglement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notam
ment ceux qui ont trait à Padministration interne de l’association.

article 14
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’as
semblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est
dévolu conforément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
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P ado je Николић,
правни заступник "Вршачке пиваре " а.д.

Интерес запослених за акционарство и приватизацију
1) Увод
Прпватнзација није процес којн ce одвија само y бивпшм социјалистичким
земљама. Неке развијене земље такође су ce определиле да приватизују поједина
нредузећа y државној својини. Међутим, прпватизација y земљама Источне и
Централне Европе није само власничка реформа, пренос власништва са јавног
(државног), сектора на приватни. То je и процес промена од државне ка приватној производњи, стварања тржишне привреде на бази приватае својине и слободне утакмице (конкурснције). Приватизацпја y некадашњим социјалистичким
земљама je део комплексоног процеса транзидије y тржжпну економију, која подразумева крупне институционалне промене, стварање и развој тржишта (посебно финасијског), промене долитичког и правног система, запггиту приватно-својинских права и преструктурирања предузећа и банака.12-*
Најуспелију дефиницијупрнватизације дао je почетком 90-тих година
тадашњи пољски министар за трансформацију власнмпггва Lewandowski, који je
изјавио: "Приватизацнја je кад неко ко не зна k o je прави власник и колика je права вредност имовине, продаје ту имовину некоме ко нема новца. nT>
И з дате дефиниције ce види да ce и друге источноевропске државе y процесу
својинске трансформације суочавају са суштински истим проблемима, као и
1.
2.

Драгашевић.Момир, Правни аспекти приватизације предузећа y Источној и Централној
Европи, “Право и привреда" 5-8/98, Београд 1998., стр. 194.
Старк Давид, Зависност пута и стратегије приватизације y Источној и Централној Европи
(II део), "Економска мисао" 4/1992., Београд 1992., стр. 424.

наша држава. Код нас je ситуација додатно отежана изразито неповољним економским и политичким прпликама, a пре свега економском блокадом и ратом y
окружењу. Осим тога, друштвена својина као наша посебност, додатно компликује ситуацију нарочпто y погледу утврђивања ko je власник предузећа. Већи
број запослених (нарочито онп са дужнм радним стажом), себе доживљавају као
власнпке предузећа, па ce и та чињеница свакако мора узети y обзир.

2) Период 1990 -1994.
Ово временско раздобље почпње доношењем Закона о друштвеном капиталу (Сл. лист СФРЈ 84/89 и 46/90), који je почео да ce примењује од 1990. годпне.
За нашу тему од великог значаја je и Закон о условпма и поступку претварања
друпггвене својпне y друге облике својине од 8.8.1991. (Сл. гласнпк Републике Србнје 48/91). Крај овог периода наступа доношењем Закона о изменама п
допунама Закона о условима п поступку претварања друштвене својине y друте
облике својине (Сл. гласкик Републнке Србпје 51794).
Међу републикама СФРЈ процес приватизацнје на основу одредби савезног
Закона о друштвеном капиталу био je најинтензивнији y Србији, где je око 1500
предузећа y току 1990. и 1991. г. започело интерну приватизацију.3)
Н а почетку овог периода, спгурно je да добар део запослених није био склон
приватизацији. Постојале су врло снажне идеолошке предрасуде према богатим
појединцима, које су обично изражаване кроз став: "И замисли сад дође неко ко
има пара и купи то све." Било je наравно и другачијих мишљења. Онп који су имали позитиван став према приватпзацији су говорпли: "Камо среће да ce нађе неко
ко има пара да све то кугш. "
Пракса која je уследила по доношењу савезног Закона о друпггвеном капиталу п републпчког Закона о условима и поступку претварања друштвене
својнне y друге облике својине дала je за право овпм друтнма. Показало ce да нема довољно онпх којп имају пара да бп моглп куповатп предузећа.
С овим проблемом суочлле су ce и друге источноевропске земље. Процена
вредности предузећа ce показала као сложенпји п скупљн процес него што ce
очекивало, a ни домаћп, ни иностранн инвеститори ш су показали довољно интереса за куповину државних предузећа. Наведена искуства су определила владе
Чешке н Словачке да одустану од продаје п крену путем бесплатне прпватизације. Тпм путем су кренули Пол>ска, Русија, Украјнна, све прибалтнчке републике, Бугарска, Словенпја и y мањој мери Хрватска. Успешна прпватизаднја
путем продаје спроведена je само y бившој Источној Немачкој, јер ce она y потпуности укључила y бившу Западну Немачку и нашла y окружењу које je правно

сигурно, законски заокружено и поседује доста капитала којим ce може откухшти
државна имовина.4^
У многим натттим предузећима y том периоду директори су постали већжнски
власници. Неки од њих су објашњавали својим радннцима да ce на тај начин
спречава да неко споља постане већннски власник предузећа. Такву аргументацију су многп прихватали, сматрајућд да je боље да валсник буде директор кога
познају, него неко споља, ко им je потпуно непознат. У појединим предузећима
радници су ce нарочито прибојавали да неки странац не постане власник
предузећа, страхујући због својих радних места. Код предузећа чмји су радници
били борбенији и "актнвнији самоуправљачи ", приватизација није добро примана због губитка самоуправних права и јачања управе предузећа.
Карактеристично je да радници међусобно углавном нису ни причалн о
приватизацији, све док управа предузећа не би донела одлуку да ce y приватизацију крене и онда отпочела пропаганду y том смеру. И директорима који су хтели да
постану већински власници било je y интересу да сви радници постану деоничари,
јер им je тако било најлакше да управљају предузећем. Они су постајали већински власници, a њихови радници су постајали ситни деоничари. Било je и радника
који су утшсивали деонице из страха за радно место. Бојали су ce да, ако већина
уиише деонице, a они не, могу остати без посла. Попгго највећи број људи није
имао јасну (или никакву) представу о деоницама, јединж сигуран начин да им то
постане јасно био je да почну добијати дивиденде. Међутим, због ситуације y
нашој привреди удели и акције y правилу ce не продају ни на берзи, ни на ванберзанском тржитпту, јер нема заинтересованих купаца. Услед тешкоћа y пословању
врло великн број привредних субјеката не остварује добит, тако да акдионари
нису y могућности да остваре своје право на дивиденду. Рапшрена je пракса да и
предузећа која послују са добити по правилу не деле дивиденду, већ добит користе за јачање резерви, или je књиговодствено уопште не исказују.5'*
Постојала су наравно и предузећа где директори нису билд довољно моћни
да постану већински власници, него je дисперзија деоничара била равномернија.
Аутору овог рада познат je случај из једног предузећа, где je руководилац службе
подстидао раднике из своје службе да уписују деонжце, како би мање остало
директору. Међутим, дисперзија власника на неки начин представља ограничење
својинске трансформације, јер такви власници немају одлучујући утицај на управљање и контролу управљања, a представљају сметњу преузимању контроле
од стране значајног купца 6') Дисперзовани деоничари не могу одлучујуће утицати на управљање предузећем и препрека су за стварање тзв. "тврђих језгара"
4.
5.
6.

Стојановић Ивица, Транзиција источноевропских привреда, Зборник "Циљеви и путеви
друштава y трашидији", Институт друштвених наука, Београд 1996., стр. 400. и 401.
Топаловић Александар, Одговорност предузећа за обавезе оснивача, "Правни живот" 11/
1998., Београд., стр. 19.
Васиљевић Мирко, Нека отворена питања својинске траесформације, "Правни живот"
1-2/1992., стр. 31.

акционара, (међусобно повезани и организовани акционари), који тај утидај могу
имати, због повезаности и професоналног искуства.7-*

3) Период 1994 - 1997.
Многа предузећа су искористила хиперинфлацнју из 1993. године да управо
тада изврше својинску трансформацију. Процењени капптал предузећа био je толико обезвређен, да су радници појединих предузећа могли да своје деонице отплате из једне једине месечне зараде. Закон о изменама и допунама Закона о условнма и поступку претварања друштвене својнне y друте облике својине (Сл.
гласннк Републике Србије, 51/94), донет je управо y намери да ce захвати хиперинфлаторна добит по основу приватизације. Као последица ревалоризације
друпггвеног капитала дошло je до свођења удела трансформисаног капитала на
свега 2-3% y укупном капиталу, док je тај проценат после хиперпнфлације из
1993. године, односно средином 1994. године износио око 43% укупног капитала
привреде Србије.8-*Пошто je друпггвени кашггал (нарочито y току 1993. распродаван y бесцење), свакако да je оправдано што je извршена ревалоризација, али je
тиме створено велико неповерење y приватизацију и тај процес je практнчно
зауставл>ен. Као последица извршене ревалоризације, y многим ранпје прпватизованим предузећима je проценат прнватног капитала пао са 100% на мање од
половине. Тако je дошло до ситуације да je y већем броју предузећа настала коегзистенција приватног и друштвеног каиитала.
Могућност коегзистенпије прнватног н друштвеног капитала y нстом правном субјекту ствара негативне ефекте: 1. y таквом предузећу ce успоставља интерес за максимализацију плата, a не за максимализацију добити (што утрожава
неидентификовани друштвени капитал); 2. управљање y оваквим предузећима не
може бити решено на чистој основи; 3. уклања ce потребна супротаост између
рада и капитала, што je неопходно за тржипшо вредновање рада н капитала, као
претпоставке ефикасног управљања.9) Приватизацију су код нас кочилп многи
проблеми: одсуство додатног домаћег и страног капитала, којн je неопходан y
процесу управљачке и својпнске трансформације; веома сужена могућност куповине деоница од стране запослених и грађана; због пнфлације и поремећених услова привређивања веома je отежано утврђивање тржишне вредности
предузећа, a посебн проблем je ревалоризација, како процењене вредности, тако
и неотплаћених деоница; неуредна евидендпја дрЈтптвене имовине (земљипгга,
пословних и других објеката), непостојање доказа о власншптву; непотп^Ђост
регулативе о својинској трансформадији, неразрађена законска п друга регулатива y области власншптва и функционисања финасијског тржишта.10)
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Васиљевић Мирко, нав. дело, стр. 33.
Хаџић Мирољуб, нав. дело, стр. 531.
Васиљевић Мирко, нав. дело, стр. 33.

Попгго je Законом о нзменама и допунама Закона о условима и поступку
претварања друштвене својине y друге облике својине из 1994. године практично
заустављен процес прпватизације, било je потребно донети нове прописе, који би
деловали стимулативно на настављање својинске трансформације.

4) Пернод после доношења Закона о својинској трансформацији
Савезна држава je донела Закон о основама промене власништва
друштвеног капитала (Сл. лист СРЈ 29/96), a Република Србпја донела je Закон о
својинској трансформацији (сл. гласншс Р. Србије 32/97). Међутим, социјални и
правни миље за примену Закона о својинској трансформацији није сасвим повол>ан: незавршени спорови поводом ревалоризације друпггвеног капнтала y следству приватнзације по ранијим прописима, што ова предузећа доводи y позицију
да y недоглед чекају коначнн исход ових спорова да би могла да приступе даљем
поступку својинских промена; правна несигурност, јер пониттттај раније извршенпх прпватпзацпја нпје пренорука за нове.1011-*Оспм тога, y овом тренутку недостаје институционални оквир који би y потпуности омогућио спровођење
процеса прпватизације, a пре свега органнзована ванберзанска тржипгга, на којима би ce трговало хартијама од вредности и фннансијским дериватима, којима ce
тргује на берзи.12^ Треба рећд да прпмена начела дематеријализацпје хартпја од
вредности (пгго je иначе неопходно да би ce избегли велнки трошкови штампања
акција), неповољно утиче на интерес запослених за акционарство. Тај утицај je
психолошке природе, пошто акпдонари не поседују посебну писмену исправу,
већ су само уписани y кљигу акционара. За већину запослених то чтши акдије и
акционарство још апстрактнијим и мање разумљивим.
Закон о својинској трансформацији заснива ce на следећим начелима:
1. Свеобухватност (Предмет својинске трансформације je друштвени и
државни капитал.);
2. Аутономност;
3. Ороченост (Кад ce y предузећу донесе одлука о својинској трансформацији, она тече y законом прецизно утврђеним роковима за поједине фазе поступка.);
4. Стимулативност (Закон предвиђа атрактивне услове стицања акдија y поступку својинске трансформације за широк круг лица.);
5. Правичност (Могућлост с т ц а њ а акдија под повлашћеним условима дата
je веома широком кругу лица, која су учествовала y стварању друштвеног, однос10.
11.
12.

Ђуровић Шалета, Трансформација и приватизација y Црној Гори, "Правни живот" 10/
1998., Београд 1998., стр. 542.
Васиљевић Мирко, Привредне реформе - прописи и пракса, "Право и привреда115-8/1998.,
Београд 1998., стр. 10.
Васиљевић Мирко, нав. дело, стр. 12.

но државног капитала и која своја права могу остварити y једном
предузећа).1Ј)

ијш

више

И Закон о условима и поступку претварања друпггвене својине y друге облике својине предвиђао je одређене стимулације за откуп акција, али само за раднттке и пензионере предузећа. Н ачела Закона о својинској трансформацији су
још и јавносг, као и правна сигурност, пошто Закон признаје права стеченау поступку својннске трансформацпје извршене према раније важећжм прописима.1314156)
Правни оквир за доношење Закона о својинској трансформадији представљају одредбе савезног Закона о основама промене власништва друштвеног
капитала. Решења републичког закона представљају y многим елементима
значајан корак напред, јер: 1) уводе по први пут могућност својинске трансформацнје државног капитала; 2) y постушсу процене вредности катштала који ce
трансформише уносе међународно стандардизовану методологију; 3) знатно
пропшрују круг повлашћених категорија становншптва y својинској трансформацији; 4) уводе по први пут бесплатну поделу акджја и то до 60% капитала
предузећа које ce трансформпше.1^
Свакако да je добро што je уведена бесплатна подела акдија, али je тешко
сложитн ce са оценом да je значајан корак напред то што ce инсајдерима бесплатно дели 60% капитала предузећа. Ако je износ бесплатно добијених акција y
предузећима већински (контролни пакет акција), то делује дестимулативно на
прпвлачење спољног п страног капитала.16)
Основна ограничења која произлазе из Закона о својинској трансформацији
могу ce свести на следећа: Прво, доминантни модел масовне приватизадије
водиће по правилу већинском власнжптву инсајдера (до 60% власншптва
предузећа може бити подељено), што може да буде озбиљна сметња за спољне
инвестиције y предузеће. Друго, дистрибуција власничких права на овој основи
није решење за непрофитабилна предузећа, a нп мотивадија за његове акцпонаре, макар акције стекли и на тој основи. Треће, овај закон не креира модел продаје контролног пакета власннштва запосленима и/или менаџерима са референцама y одређеној делатности, што je погодан модел y приватизацијп малих п
средњих предузећа.17^
Запослени, по Закону о својинској трансформацији, имају право на стидање
акција чија je номинална вредност 400 ДЕМ y динарској противвредности за
сваку пуну годину радног стажа y предузећу y коме ce врпш својинска трансформацнја, другом предузећу које располаже друштвеним и државним капиталом,
13. Марковић Драган и Албанезе Жељко, Приручник за примену Закона о својинској трансформадији, "Пословни биро", Београд 1997., стр. 27.
14. Марковић Драган и Албанезе Жељко, нав. дело, стр. 28.
15. Хаџић Мирољуб, Посебни програм и програм аутономне својинске трансформације,
"Право и привреда" 5-8/98, Београд 1998., стр. 243.
16. Шошкић Бранислав, Социјално прихватљив модел приватизације, САНУ Одељење
друштвених наука, Економски зборник, књига XI, Београд 1997., стр. 184.
17. Васиљевић Мирко, нав. дело, стр. 8.

као н другом облику организовања који обавља делатност средствима y
друштвеној пли државној својини, односно државном органу и организацији, или
органу јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе.
Када ce запосленнма предочи онакво законско решење, сви они, тако рећи
без изузетка, одмах посгављају тпттање: "Што ми не дају те марке уместо акција? " Из ове реакпдје јасно ce види неповерење које залослени имају према акционарству. Оно je узроковано тиме што већина њих не очекује да ће од тих акција
имати неке користи, односно да ће добити дивиденду. Овај песимнзам je код
многих заснован на искуству са приватизадијом по ранијим прописима, кад њихова предузећа нису исплаћивала дивиденде, пли су оне биле врло мале. Неповерење према акционарству ce, пре свега, може уочити код запослених y
предузећима која су ce приватизовала по раније важећим прогшсима, пошто je ревалоризацијом из 1994. године проценат прпватног капитала y укупном капиталу
предузећа драстично опао. Они ce боје да ce тако нешто може поновити. Запослени y предузећима која нису ишла y прнватизацију по раније важећим прописима немају тако негативно искуство. Самим тим, онж немају такав страх и неповерење. И међу запосленима из предузећа која су ce раније приватизовала постоје одређене разлике по овом питању. У предузећима која су својинску трансформацију обавила 1993. године,у јеку хиперинфлације, радници су своје деонице
отплаћлвали из једне месечне зараде. Стога њима ревалоризација друдггвеног
капитала 1994. године није сметала, па они сад нису неповерљиви према новој
приватизацији. Различита je ситуација y предузећима где je приватизација
обављена y периоду 1990-1992. Ту je отплата деоница вршена y дужем периоду, a
износи који су одбијани од зарада нису били занемарљиви. Зато y таквим
предузећима има више неповерења према својинској трансформацији по
садашњем закону.
Као дестимулативан чинилац y процесу приватизације јавља ce и немогућност продаје акдија, a тога су запослени свесни. Вато y скоро сваком разговору о приватизацији постављају питање: "Да лк могу да продам акције свом
предузећу?" Ово je још један показатељ да запослени не очекују корист од акдија
y неко догледно време.
Доста je раширено мшпљење да власништво запослених, генерално узевши,
водм ндевпгифнкацијн запосленпх са интересима предузећа.18'1 Један од каппталних циљева својинског преструктуирања друштвених предузећа управо je успостављање позитивне власничке идентификације радника са предузећем чији су
сувласници.19-1 Међутим, само својинско преструктурирање друштвених
предузећа тешко може довести до успостављања позитивне власничке идентификације запослених са предузећем чији су сувласници. Потребно je да запослеш
18.

Драгашевић Момир, Партиципација запослених y власништву предузећа y упоредном
праву и пракси, "Правни живот" 10/1998., Београд 1998., стр. 509.
19. Васиљевић Мирко, Пословно право, (трговинско и привредно право), В изм. и доп.
издање, "Савремена администрација", Београд 1997., стр. 172.

осете неку значајнију конкретну корист, тј. да почну остваривати дивиденде. Код
одређеног дела запосленжх са дугим радним стажом y истом предузећу (нарочито
ако je преко 20 година), већ постоји висок степен идентификације са предузећем y
којем раде. Они верност својој фирми сматрају врло позитивном особином, па ce
њнхов степен идентификације са предузећем неће повећатв самим стицањем
акдија. У теоријп ce сматра да je акдионарсгво запослених пожељно из економских разлога, јер доприноси порасту њихове мотивисаности. Ипак, н овде je потребно да запослени почну да остварују дивиденде од својих акција. Само власннштво над акдијама неће појачати њихову мотивисаност.
Све земље y транзицнји су ce суочиле са дилемом који модел приватизације
применити, тј. да ли ићи на продају или на бесплатну расподелу. Такође ce поставнло питање треба ли фаворизовати запослене y предузећима и y којој мери.
Пренос капитала (државног и друштвеног), на запослене, раднике и менаџере
(.insiders), по повлашћењим условима шш бесплатно (тзв. интерна приватизација), једна je од редовних приватизационих метода y највећем броју источноевропских земаља y транзнцији (поред продаје екстерним власнидпма и ваучерске
приватизације). У почетним програмима власншптво запослених, по правилу,
јавља ce y облику мањинског учешћа, да би ce затим y појединим земљама (нпр.
Русији, Румунији, Словенији), омогућило и стицање већинског пакета акција.
Свака држава, y оквиру свог специфичног приступа приватизацнји (по правилу са
комбинацијом метода и техника), корпсги разлпчпте облпке учешћа запослених
y власннштву предузећа.20) Потендијалне корпсти власништва запослених као
средства за убрзање приватизације, y спецпфичннм околностнма прпватизације
(одсуства домаћег капнтала, незаинтересованости страннх инвеститора), као метода политвчки п социјално прихватљивог (посебно y комбпнаднји са осталим
моделима), не могу да ce не уваже.21)
Истина, уз потенцијалне предностн партиципацпје запосленнх y власшшггву
предузећа, евидентне су и мане овог облика власннштва и метода приватизације,
посебно y случају већинског власништва. Недостаци већинског учешћа запослених y власнпштву фирме могу битп озбиљни нарочжто y продесу транзицпје. Прво, давање предности унутрашњим власницима (радшпџша и менаџерпма), ограничава, ако и не елеминише надметање (конкуренцпју), y поступку прпватпзације. И друго, компанпје контролисане од запосленпх имају тешкоће y прибављању капитала (outside capital), за инвестацпје, преструктурпрање, развој п сл.
Генерално узевпш, унутрашњи власници {insiders), нпсу y могућности да компанији донесу нови капитал.22)
Досадашње искуство y земљама y транзицији je јасно показало да обе начелне опције приватизадије (продаја и бесплатна расподела), имају својих предности
н недостатака. Не постоји идеалан приступ, који може осшуратп реалпзацију на20.
21.
22.

Драгашевић Момир, нав. дело, стр. 505.
Драгашевић Момир, нав. дело, стр. 508.
Драгашевић Момир, нав. дело, стр. 509.

јважнијих циљева приватизације истовремено (ефикасно корпоративно управљање, повећање државних прихода, соцпјална правда). Комбинација продаје
п бесплатне расподеле може да омогући остварење 4 основна циља приватизације: државне приходе и побољшање корпоративног управљања кроз метод
продаје, a брзпну н соцпјалну правду кроз метод бесплатне расподеле.2^
Као одређену врсту индикатора да запослени не очекују неку корист од акција, треба поменути и инертност дела запослених (а нарочито раније запослених y
предузећу које ce трансформише), кад треба потписати изјаву о упису акција и
закључити уговор о продаји акдија. То захтева додатне напоре надлежних
стручних служби y предузећу које ce трансформжше, пгго успорава цео процес y
самом предузећу.

5)

Захључак

Закон о својинској трансформацији омогућује велику дисперзију власника и
већжнско власнипггво инсајдера. Тамо где je велика дисперзија власника, тј. где
има много ситнмх акционара, знатно јача улога и моћ управе предузећа. Без
обзнра на разлике y радном стажу, које омогућују разлике y броју акција које
поједннци поседују, оне су минималне кад ce ставе y однос са укупним капиталом
предузећа. Због тога нико од запослених појединачно не поседује иоле значајнији
проценат кашгтала предузећа. То омогућује управи предузећа y суштини сличан
начкн управљања предузећем, као пгго je раније било y ОУР-има (уз важну разлику по питању овлашћења директора).
Процес приватизације y Србији, (пре доношења Закона о својинској трансформацији), прошао je кроз три фазе: фазу еуфорије, фазу поништавања и фазу
заустављања. Еуфорија je карактеристична за период 1990-1993. Понипггавање
ce збило 1994. године. Заустављање процеса je крактеристично за период
1994-1997.2
324) У периоду после доношења Закона о својинској трансформацији не
може ce говорити о некој еуфорији y погледу приватизације. Тај процес сад иде
споро и поступно. Ако прва искуства y том процесу (по садашњим пропнсима),
буду позитивна, то ће највише допринети новом замаху приватизације.

23. Аврамовић Драгослав, Демократизација својинских односа, САНУ Одељење друштвених
наука, Економски зборник, књига XI, Београд 1997., стр. 8.
24. Васиљевић Мирко, Ђуричин Драган, Познанић Владимир, Водич за примену Закона о
својинској трансформацији, Удружење правника y привреди СРЈ и Економски институт,
Београд 1997., стр. 8.
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