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ЧЛАНЦИ

Проф. др. Влајко Брајић,
Правни факултет, Београд

Р е г у л и с а њ е р ад н и х о д н о с а у п р и в а т н о м и јавном сектору у
н а ш ем и м е ђ у н а р о д н о м р а д н о м праву
1.
Приватни и јавни сектор се дефшшшу угалвном, обзиром на својннске односе.
Понекад се узнма да привредне и друге организације, које су организоване ради
стацања профита, )г радноправном смислу спадају у делатности на које се примењује општи режим раднпх односа, којн је ирвобнтно, а н данас, везан за пршзатни
сектор. Међутим, овде се могу наћи и организације које по неким обележјима спадају )• јавни сектор. Са друте стране у јавном сектору поред органнзација које су у
државној својини, или којима држава управља, налазе и организације, односно послодавци, којц раде средствима у својини грађана нли обаањај)' тзв. јавну службу.
У радном нраву се разлика у погледу регулисања и остваривања права, по
основу рада и раднпх односа, нрави на основу поделе општег режима радних односа п радннх односа у државним органима и јавним службама. Историјски, и у некнм конкретним радннм односима, разлика се прави на основу својинских односа да лн се ради о нриватао-својинским илн државно-својинским, односно, јавно-својинским односима. У условима државно-својпнских (и друштвено-својинских односа) јавнп сектор је предоминантан и он обухвата, не само јавне службе, већ н све
државно (друштвене) својинске односе и организације рада. У тим условима приватао-својински и јавно-својински односи имају другачије значење. То другачије
значење се нротеже и на постсоцијалистички период, нерце мање, а негде вшне.

Практично најчешће и најизразитије су разлике, измеђ) пршзатног и јавног сектора у односима, који се тичу зарада, њиховог формирања п међусобних односа, колективнпх нрава, ире свега удр)живања)' синдикате и колективног уговарања.
Те разлике нису свуда и увек исге, иа је н шггање разлика између приватног и
јавног сектора, начелно, а још вшне конкретне и нрактично (нормативно и емпиријско), конкретно дато питање, у датој држави и њеним економским и правним
односима.
Део правила која се тичу радних односа а нарочито она која ироистичу из међзиародних аката, као што је забрана дискриминације се иримарно вез} ј)' за јавни
сектор, и ако су она обавезна и за приватни сектор. Ради се о томе да у јавном сектору држава има већп утицај и улогу, на због тога се очекује да ће држава спроводећи ирокламовану политику, и да ће пзвршавајући преузете међ)нароне обавезе,
у јавном сектору доследно спроводити п једно и др>то. То ће чиншн неносредно
кроз нормативно уређивање радних односа у јавном сектору и утицаја на њихову
реализацију. У нриватпом сектору држава контролише спровођење закона, помаже колектпвно уговарање и контролшпе уставност и законитост колективних утовора и њихово спровођење, и тако индиректно обезбеђује сировођење политике п
пзвршење обавеза, из конвенције МОР-а и др)тих међ}пародних аката.

2.
Радни односи у прпватном п јавном сектору код нас немају пзражене све карактеристике и спецнфичностн, које се налазе у упоредном праву и међупародном
радном праву, као скали п сублимату тпх карактеристнка. Опште познате, прихваћене и актуелне разлике и карактеристике, се могу носматрати са сгановшпта индивидуалних права, и статуса лица у радном односу, и са становишта колективнпх
права. Колективна права се великим делом тпчу колектнвнпх утовора, а преко тога и чланства у синдикату и обрнуто. Међутим, све се ово тиче положаја запосленог нрема послодавцу п у јавном сектору.
Запосленп у прпватном сектору улазе у утоворне односе у условима тржишне
привреде. Уговори су опредељујућн (колективни и индивидуални утовори о раду) у
многим односима.
У јавном сектору ситуација је друта. Заиослени улазе у радноправну ситуацију
упапред дату и он по правилу не може да на њу утиче. Могућност колективног
преговарања, односно право на закпучивање колективног уговора, пружа пзвесну
могућност )тицаја, када је право на колективно преговарање предвиђено. Шта то
нормално и стварно значи, то се може закључити из проппса којп регулишу радне
односе )’ јавном сектору, односно нз општпх пронпса о радшш односпма, којп
одређују начин регулисања раднпх односа у јавном сектору и примену општих
прописа о радним односима, на радне односе у јавном сектору.

Пошто су у савременим тржишним приврсдама колективни уговор п уговор о
раду значајан део рсгулативне структуре у радним односима, они су ту највећим
делом у приватном сектору.
У новоуспостављеннм тржишним односима, као код нас, успостављају се уговорни односи. Не би се могло, међутим, рећи да су они потпуно адекватно усностааљени у јавном сектору, јер је јавни сектор код нас нешто другачије дефинисан,
обзиром на исторпју и претходно право и праксу.
Код нас се формално колективни уговори и уговорни односи примењују мнош више у јавном сектору него друрце јер је јавни сектор код нас као што је познато (друштвено-својински односи), много шпри него у другим државама.
3.
Пошто је друипиена својина код нас била преовлађујућа то је друштвено-својинскн сектор заједно са државним и јавшш службама био преовлађујући (до тоталног), а ириватни маргинализован, до скоро безначајног изузетка, у радноправном смислу. (Није то био и у привредном смислу због својннских односа у пољопривреди).
Све што је била привреда у друштвено-својинским, па и приватао својинским
односпма било је међупш , доминирано државно-својинским односима. То се реализовало тако што је на једној страни државна Јправа у области радних односа била израз државне политике (политике др}тштвене заједнице), а на др>тој страни
прокламовано је удруживање приватно-својинских облика привређивања, са
друштвено-својинским.
Држава је, према томе, правила основне и угледне моделе, односе и политику,
па је тако нпр. одређивала усклађивање личних доходака у привреди са ошша у
државној служби (јавннм сл^ткбама). Дакле, обрнуто од оног што се ради у земљама тржшнве привреде.
Наиме, свака држава води одређену политику зарада (плата) и она ту политику промовише и сироводи на начин који је предвидела прописима. У тржишним
прнвредама држава спроводи политику зарада гако што плате у државној служби,
усклађује са онима у приватним сектору, а на ове је евентуално држава преходно
утицала замрзавањем или неким механизном кроз колективне уговоре.
4.
Н е постоје опште прихваћена и унифицирана правила о радним односима у
јавним службама. Има чак доста разлика у регулисању ових односа. Ипак, постоје
неколико охпптих правила у оквиру којих се крећу различита решења у законодавствима појединих држава. Нека од њих су садржана у конвенцијама МОР-а које се
односе на право организовања у јавном сектору и одређивања услова за запошља-

вање (Конвенција бр 151). Такође и Препорука бр. 159. Оба ова инструмента су из
1978. год.
Нека су правила са друте стране онштеирихваћена и историјски дата. То је
правпло да иостоји посебан режим радних односа за радне односе у државним и
јавним службама, и јавном сектору уопште, у односу на општи режим. Но, у иогледу овог правшта има разних варијанти. То се тиче односа тог посебног режпма
према општем и постојање различитих (посебних) паралелних рсжпма. Поред
осталог за односе између свих ових посебних режима, односно прописа, (међусобно) и односа према ошдтем режиму, карактеристично је да се они доиуњавају тако
да сс спеццфични прописи упућују на примену ошптијих и најонштијих. Такав је
случај и са општим прописима који одређују посебно регулисање а одређују и примену општих ирописа, уколико посебни не буду донети, или не буду регулисали односе, за које је одређено да ће бити регулисани носебшш законима (пронисима).
Најопштије иравило које се тиче радних односа у приватном и јавном сектору, јесте да у приватном сектору запошљавање условљавају н одређују тржпшни односи, а у јавном сектору политика државе.
То значи да конкуренција и законп тржишта условљавају запошљавање, регулпсање и успостављање радних односа у приватном секгору. У јавном сектору је
то ствар политике коју води држава. Очекује се, и порески обвезници траже, да држава иоеппа рацпонално, тј. економскн прпхватљпво. И владе и држава то чине
под прпгнском бирача у формулисању одговарајфе економске п сваке др}те политпке. Но, у праксн се то креће од рационалнпх захвата, смањења заиослености,
до разних рестрикција, и обрнуто, од повећања запошљавања у јавном сектору у
границама оног што је толерантно, до потп}не нераиионалностн н прекомерног
запошљавања.
Формално бп се могло рећп да бирократске државе прекомерно запотљавају
у јавном сектор}-, а демократске државе пост\пај}’ с}т.рошо, односно рацпонално.
Колнко год то било тачно, у низу случајева, кроз исторнју п садашњост, није сигурно када је тако, а када није.
Но, постоје изразите промене и, карактеристпке одређеног времена. Повећање броја запослених у јавној) прави је нпр. у прошлој деценији обухватно већи део
запослених у сферп тзв. услуга у Западној Европп.1! Сфера тзв. усл)та се сматрала
подручјем највећег прнродног, тј. економскп оправданог раста запошљавања.
Државе које су кроз д)тп перпод времена изграђпвалн демократске инстшуцпје задржавају војску и полицпју, односно запошљавање код ворсе п полпцпје, у
обнму којп нпје неопходан, п којп је чак непотребан. То, међугим, нпје увек впдљпво због инерције, јер се узима да оно што је већ бпло неопходно, јесте и даље
неопходно. Нерационалностп и рацпоналностн у запошљавањ}' у државној управи
и јавним сллжбама, односно уопшге у јавном сектору, јесу важна пптања запошљавања н радних односа, али у радноправном смислу нпсу приорптетна.
1.
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Може се, наиме, рећн да су то економска и социјална шггања. а нс н правна.
Уствари није сасвнм тако.
Наиме. )• случју нерационалног запошљавања или рационализације, пш-ање
пријема на рад (запошљавања) н питање престанка радног односа јесу значајна
правна пкгања, јер од пјравних решења може зависити резултат пројектоване политике и мера. У сваком случају је све то значајно, за ирава нојединаца, у погледу
заиошљавања.

5.
Пријем \' радни однос иривашом сектору је ствар нослодавца. То је његово
право > складу са колективним }товором и законом. У јавном сектору, пријем на
рад (избор за рад у јавним службама) вршп државни функцнонер или дпректор односно руководилац организације. Они с}' дужни да се придржавају закона и утврђених правила, али и усвојене политике пријема у сл}жб}:.
Од система који је прокламован н прпхваћен}’ ноглед}’ заиошљавања зависи
слобода одлшивања н иост}пак прнјема }' службу, однсх;но радни однос. у државним и јавним сл} жбеним оргашша. Та правнла су врло специфична и од државе до
држазе (и у зависности од делатности) различита. Нешто друтачпја правила важе
за јавне службе и наравно за јавни сектор у ширем смислу. Ова правила се цриближавају општим правшшма која се тичу радних односа у приватном секгору, или се
примењуј}', та оишта правила.
Пријем у радни однос, и запошљавање уопшге, у јавнбм сектору су, дакле, регулисани читавом лепезом правила где су начела н оишта или основна правила,
иста унугар јавног сектора, а једним делом и слична, или псга, са правшшма у приватном сектору. У државним оргашша и органнзацијама се иримењују правила која су заснована на тзв. мерит систему или разним комбинованим системима илн
подсистемима.
Код нас су у цримени комбиновани системи и доста су блиски општим иравнлима. У савезном закону који регулшие права и обавезе запослених (закон у нрипреми), настоје се нзразити специфшшосгн радних односа у државној сл}жби, али
се доста тога креће у оквирима општих иравила. Настоји се мешовитим правилима наћи одговарајући снстем.
У погледу поступка и форми заиошљавања, односно заснивања радног односа, важи опште правило о јавном оглашавању свих слободннх радних места. Само
изузетно се пријем врши без јавног оглашавања.
Именовање (иостављање) функционера, у органима управе и државним организацијама врши се по правилима која не снадају у радно право. Њихов статус такође није радноправни, односно службенички, већ политички. Врло је важно одред1гги границу до које се ради о постављеним лицима, на која се не примењују радно
правни прописи о пријему у службу, престанак службе и права но основу функције
коју врше.

Према нашем праву сва та лица као и судије, мхшистри, скупштински функционери остварују одређена права која се остварују по основу рада пз радног односа.
То се код нас не изражава увек на одговарајући начин, нарочнто не правнотехнички. Уместо да се каже да се та лица у погледу одређених права (као што је право
на социјално оспгурање) изједначавају са лицима у радном односу то се изражава
кроз различ 1П'е формулације, које некада доводе у недоумицу, па чак и стварају
проблеме.
Познат је спор23^када је функционерима престала функција испуњењем услова за иензију по прописима нз радног односа и ако то није нроистицало ххз проинса
који су бхши на снази.
Овде се устварп показује да начин уласка у државну службу односно пзбор
или именовање на одређену функцију, по правшту показују правни статус лпца у
шггању, II меру примене радноправних проипса. У погледу престанка функције односно доношења одлуке о престанку рада у државној организацијп за ова лица важе посебна правила али у неким случајевима може бшш и јесте. предвнђена примена радноправних, односно службеничких нрописа. Њихов статус често је веома
значајан за запослене у државним органхша јер они могу бити, и јесу овлашћени да
одлучују: о пријему у службу, о престанку службе запослених, и њиховим правима.
Може се узети да је адекватније решење усностављања посебног тела (Комисије) које одлучује о пријему и престанку службе и евентуално одлучује по жалби.
о нравима запослених.
Мхшистар и друтп функционери одговоршх за рад мпнистарства, шш друтог
државног органа или организације, треба да имају овлашћења у погледу пријема и
отпуштања заиосленог али и контролу од стране посебног тела (комисије). То би
се односило на лица у радном односу, а не на функционере, било ког степена.
Без обзира ко врши пријем и без обзира на специфичности, мора се обезбедити једнакост код заиошљавања и иримена правила, о забрани дпскриминације по
бпло ком основу.
Забрана дискриминације иодразумева прнмену правила садржаних у Конвенцијц бр. 111 (МОР-а) о забрани дискримпнације у погледу заиослења и зашшања.'1;
Постојање посебног тела (кохшсије) за радне односе у државним органима и организацијама би учинило контролу нримена одредбн Конвенције бр. 111, ефикаснијом.
Запошљавање у државним органима се најчешће реалнзује актом о постављењу а изузетно утовором. Уговором се може засниватн радни однос н у јавним
службама, ако је то законом предвхфено.
У друштвеним иредузећима код нас утовор о раду се јавља као услов за засннвање радног односа. У прнватном секторуградни однос се заснива утовором о раду.
Уговор о раду није сасвим адекватно постављ>ен у радноправној регулатнви
код нас, јер се још угвек повлаче решења из претходног периода. Тако постоји од2.
3.
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лука о избору и закључење уговора о раду, а та два акта нису усаглашена, нити њихово значење.
Због ностојане одлутсе о нзбору, односно концепта да пзбор пма карактер одлуке о избору, концента да избор има карактер одлуке, као акта којим се завршава
поступак заснивања радног односа. То је акт о којим се обавештавају кандидати
прцјављени за заснивање радног односа, овај акт умањује значај Уговора о раду н
чак га потискујс. Због тога, држећи се ранијих иравила, уговор о раду се понекад
схвата, и тумачи, као акт који није прихватљив или чије је значење спорно. У сваком случају ради заштнге права свих учесника у поступку заснивања радног односа (односно кандндата) почребно је да одлука о пзбору, (односно заснивању радног
односа), садржн све релеватне податке о изабраном кандидату, а нарочито о испуњењу услова објављених у огласу.
Директор, односно послодавац, врше избор између пријављених кандидата за
заснпвање радног односа. Према томе, одл^тса о избору је одлутса са ким ће се засновати радни однос, а не одл}ка о заснивању радног односа. Директор односно
послодавац обавештавају учеснике о резултату избора. То обавепггавање, је обавештавање о томе како је поступак пзбора окончан, а том избору следи закључење уговора о раду. Према томе, уговор је акт којнм се завршава постуиак заснивања радног односа, и декларише основ за засннвање радног односа, на основу спроведеног поступка о заснивању радног односа.
У државној служби и јавним службама где нема уговора о раду, акт о нзбору је
акт на основу кога се заснива радни однос. У случају када је у јавној служби предвиђено закључење уговора о раду, онда, са извесним специфичностима (или одступањима, ако су предвиђена), уговор о раду има оно место које у основи има у ириватном сектору, а код нас, и у друпггвеном предузећу.

6.
Права и обавезе запослени у јавном сектору осгварује у складу са законом и
колектпвним уговором, према уобичајеној дефшшцпји јавног сектора где спадају
државне и јавне службе. Закон, односно државна регулатива, претежно регулишу
остваривање права и обавеза и специфичне обавезе и права у државној служби.
Регулисање колективним уговорима је могуће али то зависи не само од формулацнја законских одредби, већ и од њиховог тумачења и концепта који преовлађује,
у погледу колективних уговора. Показује се, наиме, код нас да (и међу стручњацима) преовлађује схватање колективног уговора као аката, које у свему одређују закошг Доследно таквој концепцији у регулисању односа у државној удрави, нема
места колективним уговорима. То није тако ни упоредно иравно нити по оиштој
концепцији нашег законодавства.
У јавним службама, у ширем смислу, примена колективних уговора, као проширивање општег режима радних односа на јавне службе, пли увођење колектив-

них права, су део савременог законодавства и нраксе. Проблем је у њиховом различитом схватању и прихватању односно неприхватању.
У Закону о радним односима Р. Србије (“Сл. гласник” , бр. 55/96) у чл. 121. је
одређено да ако су законом уређена зштања која се односе на плате занослених у
државним органнма и органнзаццјама, оргашгма и органнзацијама јсдиница територијалне аушнохшје и локалне самоуправе, то пшање се неће уређивати посебним колективним ушвором. То истовремено значн да ако и када нису законом
уређена питања која се односе на нлате,у поменутим случајевима, дати односи могу бити регулисани колективним уговорима. Када је реч о јавном нредузећу и другој јавној служби према чл. 123. ЗРО, закључују се колективнп ушвори на нивоу
ових органнзација (појединачни колективни уговори).
За делатности јавних служби као што су здравство, образовање, наука и култура, закључују се посебни (грански) колективни утовори.
За друштвсна предузећа, која у нашим условима обухватају све области рада и
нривређнвања, као што је познато, предвнђено је закњучивање колективннх уговора. За њих нису предвиђене специфичности у однос)' на приватнн секгор. Да ли
је потребно неке специфичности одреднтн )• иоглед)' ових колективних уговора,
питање је за дискусију.
Може се рећи да веровашо није. Ипак у области радшсс односа постојп потреба да се нека од питања др)тачије регулши)г, него) прнвагном сектор)'. Изједначавање директора друпггвеног, са днректором прива-гаог прегузећа је могуће и неопходно) нскнм, али не у свим односима. 3' неким односима чак не бн гребало на
исти начин регулисати права и обавезе директора. Са др)те стране нешто што се
разлнчнто регулшпе тј. да је директор друпггвеног (п јавног) пред)'зећа, па чак и
организација јавних сл)жбп, у радном односу, није адскватно решење, ннтн то може бити специфичност. У неким случајевима као нпр. код домова здравља и сличних организација директор иостављен од стране државног органа ннје, п не може
бити, у радном односу у органнзацнјн чије је директор, чак и када се то тако прокламује или се прописи на тај начин тумаче.

7,
Као што се може видети норматнвно - реални односн код нас у погледу прнватног и јавног сектора су атшшчни, уонпгге узев, па и у области радних односа.
Јавнн сектор код нас обухвата далеко шнре подручје него у другим државама, а
тиме шире и од оног што инструменти МОР-а подразумевају. То јесте разлог и за
различито регулисање, али то не значи да се не може индетификовати оно што
спада у јавни сектор у уобичајеном уноредно-правном и међународно-радном смислу. Наиротив, I)' нема тешкоћа. Због тога са једне стране треба под јавним сектором и код нас третирати оно што тај сектор јеете у упоредном праву, а друштвена
предузсћа н делатностн са друшгвешш власннштвом, уз њих додавати, као нешго
иосебно. То посебно јесте посебно и у односу на јавне службе (п јавни сектор у

ужем смислу) али и у односу на приватни сектор. Међутим, радно нравна регулатива је у овој области са битним карактеристикама опште регулативе, а то значи
регулатива за приватно-својинске односе. Разлике које иостоје ннсу увек добро
одређене, оне су у ствари резултат инерције.
Највшпе разлика има у погледу колективних уговора и колектнвних права.
Разлике у погледу колективних уговора су вшие резулггат непотпуности прописа,
него што су концеицијског карактера. И ма концепцијских нејасности, али као последпце ннерције и наслеђа.

Проф. дрЖ ељко МирјаниН,
П равии ф акулт ет Бањи Лука

П о л о ж а ј з а п о с л е и и х и у л о г а си н д и к а т а у п р о ц е су
п р и в а т и за ц и је у Р е п у б л н ц и С р п ск о ј
У во д н е н ап о м ен е
1/ П ромјена ноложаја занослеиих
У називу теме садржана су актуелна шггања која се постављају у току промјене власничкпх односа и иромјене радног и социјалног сиетема у оквиру транзиције /реформе/. У току процеса приватизацпје у иредузећдма се успоставл>а друкчији иоложај заиослених и истовремено с тим мјења се њихов друштвени положај. Уоквпру измјењеног економског нсоцнјалног порегка, кроз процес приватизације у предузећима ишчезава социјална функцнја. У Репу блици Срнској је
тајпроцес интензиван од почегка приватизацнје, али јеова функција јошувијек
значајна за одржавање социјалне стабилноеш. То показују подаци о великом броју радника који су годинама уиућени на чекање или неилаћено одсуство, а којн су
стварно ван радног ангажмана.1-*
Прва сазнања о нословној н кадровској политицн нових власника указују да се
већ крајем ове године може очекивати драматично постаањање питања радноправног положаја вшпка запосленнх у приватизованпм иреду зећима. Проблем
1.

Од укупно 210.000 запШлсних ироцјсна јс да близу 50 посто није радчо ашажовано, односно фиктнвно је запослено. То је констатовано у приједлогу Програма очувања социјалне
стабилности. Приједлог је припремила комисија за пзраду овог програама коју је образова.ча Влада Републике.

вишка запослених бпт ће временом све већи будући да се процес приватизације државног капитала у предузећима убрзава. Кулминација тог ироблема слиједи послије прхшатпзације највећих предузећа са великим бројем заисх;лених, а што је
иредвиђено за прв}’ годину новог миленијума. Предвиђено је да се ирпватизација
пред)-зећа заврши }' року од двпје годше од сдупања на снагу Закона о приватизацији државног капитала у предузећима.23)
И поред поменуте законске одредбе и става надлежних институција да се
проведе брза приватизација, у стручној јавности преовладава став да то у року од
двије године није могуће завршити. Аргументи за то су да припреме касне и да су
економске и социјалне околности за приватизацију све неповољније. Током прве
године нису завршене нормативне, организационе и друте припреме за примјену
низа закона којима је регулпсана приватизација.'^
Крај ирве п почетак друте године овог рока је поред закашњелог наставка
припрема за провођење закона, обиљежен погоршањем економског и социјалног
стања у Републици.
2/ Погоршање економског и социјалног стања и иораст социјалних захтјева
Б рзш а процеса приватизације зависи у многоме од соцпјалне издржљивости
становнппггва и материјалних могућности друтптва да се чува социјална стабплност. Текућл пораст социјалннх захтјева због даљегпада зарада, пензија и социјалних давања јс главни чшшлац који може успорити провођење процеса приватизације. Структура н повећање броја запосленпх који користе право на штрајк и
друте облике синдпкалне борбе да би обезбједшш веће нлате и њихову редовну
псплату, показује да је социјално незадовољство захватило већнну запослешк у
поједпшш друштвеним дјелатностима п привредним гранама. Процес погоршања соцпјалне и економске ситуације се наставља и приближава граници социјалне
издржљивости, када може да се очекује органпзовано и јавно испољавање социјалног незадово.љства већине заносленнх, пензионера п других категорија становншптва угрожених сиромаштвом.
Соцпјално стање отежава то игго истовремено с пос.гБедпцама легалне приватизације расте терет социјалних и економских посљедица нелегалне пршзатизацпје државног капптала проведене у протеклом времену, спве економије и рада на
2.
3.

Закон о приватизацији државног капитала у предузећима /Сл. гласник РС, бр. 24/98/ ступио је на снагу 23. 07.1998. године.
Низ закона којима је регулисана приватизација, а који су донесени на истој сједници
Народне скупштине Републике Срнске и објављени у истом броју службеног гласиика/
број 24/98/ чине: Законо приватизацији државног капитала у предузећима, Закон о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима, Закон о
привати.зационим инвестиционим фондовима и друштвима за управљање приватизационим фондовима, Закон о хартијама од вриједности, Закон о централном регистру хартија
од вриједности, Закон о упису у судски регистар.

црно. Посљедице легалне транзиције се кумулирају са посљедицама нелегалне
транзпције.
Др\та отежавајућа околност ироцеса транзиције у Републици Срнској, као и
у Савезној Ренублици Југославији јестс да се социјалне и економскс посљедице
рата н транзш џф преплнћу и кумулирају. То је разлог за иосебну заиптпу' оншх
категорнја становнншгва које су током рата доснјеле у посебну тешку породичну
и социјалну сЈпуацију. То се иосебно односи на војне и друте инвалиде и нородице
погинулих и несгалих бораца, који с)' издржавали пород1шу. Посгаат.а се питање
како да се обезбједи додатна /посебна/ зангпгга ових кагегорија становништва и
то кроз веће учешће у подјели државног кашггала и кроз додаше мјере у запошљавању и соцпјалној политици. Зато је за регулисање положаја заиослених)' процесу приватизацпје значајно шггање посебних обпљежја сошгјалног и економског
стања у Републици Сриској и }' Савезној Ренублици Југославијп, у однос}' на друге зем.ље у транзицијп. Ова обиљежја су узроцц посебних обиљежја како иршатизације тако и ијелокуиног процеса транзиције)' овим земшама.
3/ П роблем очувања социјалне стабилности
>глазак у фаз)' економске, социјалне и дрхтптвене нестабплности и значај који радни и социјални иоложаја запослених има у ироцес)' транзнције ) казује на неонходност афирмацнје социјалног иартнерства. У томе је садржан један од основних захтјева који се посгавља пред сивдикат и друте субјекте колекгпвних радннх
односа )’ том процесу. Посгавља се питање како да се успостави спстем који уважава условл.еност економскнх и социјалних иетереса заносленнх н послодаваца.
Нас)прот г аквом присгуи) који је заснован на искуству социјалне гржишне привреде )' неким развијеним европским земљама, јесге приступ да се маргинализују
социјалшх проблехш и улога инстшуција властп }' рјешавању тих проблема. То је
став да се успостављање равнотеже препустн тржишту радне снаге и капитала,
иако се на тај начин удаљава од могућности да се постигае равноправнија подјела
социјалног терета у процесу транзнције, као претпоставке за очување социјалне
стабилности. У постојећим економских и социјалним околностама у Реп) блици
Српској, а Ч1ши се и Савезној Регублнци Југославији не може се оч\‘ватп соцнјална
стабилносг без интервенције инсгшуција власти. У корист првог приступа је аргумснт да нпје могуће занемарити социјалне посљедице транзнције, а што показују искуства др)тих земаља. Приватизациј}' иред)зећа )' тим земљама прати висок
пораст незапослености, ниске зараде заиослених, нагла и оштра економска и социјална поларизација.
Пред надлежним хшстшуцнјама власти је проблем како да кроз програм за
оч)’вање социјалног мпра и кроз др)те инструменте социјалне и економске политизсе подстичу и чувају социјалну равнотеж)’ и социјални мир. У том циљу инстатуције власти иодстичу заиошљавање и кроз социјалне и економске мјере дјелимично рјешавају или ублажавају поменуте социјалне проблеме. Тако се смању-

је сукоб интереса социјалних група и чува социјални мир неопходан за процес
транзиције.
У јавности се ова функција институција власти у домену радног и социјалног
права истовремено занемарује и пренаглашава. Економски и социјални проблемп, као и проблеми пада нивоа запослености у јавности се посматрају још увијек
претежно као проблемп које треба да ријеше институције власти. Р1а промјену
схватања још увијек слабо утиче чињеница да незапослени и друге социјално
угрожене категорије грађана већ годинама не могу да преко ових институција
рјешавају проблем запослења и накнаде за вријеме незапослености и друте социјалне проблеме. Н а нужност напуштања схватања о досадашњој социјалној функцији предузећа п обиму социјалне фучнкције институција власти изграђеним у
прошлом раздобљу развоја правног поретка указују искуства земаља које су у
процесу транзиције непрекидно од почетка последње деценије овог вијека.
4/ Пристуи социјалних партнера
Поред различитих схватања, проблем за очување социјалне стабилности јесте и што још није дефинисана улога синдиката у процесу транзиције и приватизације п што још није успостављен синдикални плурализам. Синдикат и његови
социјалнп партаерп, још нису дефинисали своју улогу у заштити положаја својих
чланова у том процесу. Синдикат је своју улогу одредио као сЈиростављање спонтаној и неконтролисаној приватизацији у времену' пред закониту приватизацију. У
том циљу синдикат успијева да у послијератном периоду издејствује доношење законских одредби којима се уводи и продужава забрана отпуштања радника упућених на чекање.
5/ Истраживање промјене полож аја запослених у процесу приватизације
Социјалне, економске и полигичке противрјечности су разлози да истраживање феномена транзиције касни за стварним промјенама. На то значајно )тиче
чињенпца да је транзиција социјално протпврјечан процес у коме један мањи слој
друштва постепено преузима државну имовину, а већи дио доспијева у стање социјалне угрожености. То је економски дутотрајан процес у коме приватизација
предузећа представља само прву фазу у изградњи тржишне економије и конституисању новог предузетничког слоја способног да води приватизована предузећа у
условима владавине права. То је политички неизвјестан процес будући да је економија још подређена политичклм интересима и да не постоји спремност да се
поднесе полигичка одговорност за социјалне посљедице транзиције и проблем
маргинализације на ниво европске периферије, а на који се објективно и не може
утицати.
Спорост истраживања се односи на истраживање посљедица приватизације
предузећа започете крајем прошле деценије и у рату нелегално проведене приватизације. Нема истраживачких пројеката о утицају приватизације на пораст незапослености, на положај запослених и промјену улоге синдиката. Досадашња

истраживања у Републици Српској проведена су више у функцији објашњења
транзиционих промјена, а мање у преднормативној функцији. Промјену истраживачког приступа доносе актуелна стручна истраживања која се проводе у току
израде програма очувања социјалне стабилности /економског и социјалног програма/ у процесу приватизације. У тим истраживањима предност се даје одређивању правног оквира за запошљавање, очување сталности и стабилности радног
односа и рјешавању социјалних проблема. Шири оквир за то су рефоргча пензпјско- инвалидског и радног законодавства, промјена система социјалне заштите,
регулисање заштита избјеглих и расегвених лица и регулисање дјеловања невладиних организаци ја у сфери социјалне полптике.
1. Радноправне м јере
1.1. Важеће радно законодавство
Важеће радно законодавство је донијето у току рата и не садржи посебне
одредбе којима би се регулисала права запослених који у процесу приватпзације
постану вишак н остану без посла. Током рата је био заустављен процес легалне
приватизације започет крајем прошле деценије, што је најважнијн разлог пгго је
посебно регулисање положаја ових радника остало отворено до данас. Н а почетку тог процеса крајем прошле деценије, тада важећи Закон о основнпм правима
из радног односа је регулисао положај ових радника кроз низ права којима се
штитила њихова социјална сигурност.
У важећем Закону о радним односима Републике Српске није предвиђено да
уколико услијед технолошких унапређења, организационих промјена или привремених економскпх тешкоћа дође до престанка потребе за радом раднпка, раднику
престаје радни однос. Алп предвиђена је могућност да раднику који је проглашен
за вишак, односно за чијим је радом престала потреба престане раднп однос. Таква могућност је утврђена кроз инстутут чекања на посао, ако се раднику послије
истека тог времена не може обезбједнти радно мјесто. У Закону о радним односпма се корисш термин запослени за чијим је радом престала потреба, што одговара
и одредби да се радник упуђује на чекање одређено вријеме.
У важећим законским прописнма нема правне празнине, јер се на радннке
који представљају вишак примјењују одредбе о упућивању радника на чекање. На
радника се примјењује тзв. институт чекања на посао, који је у Закону о радним
односима систематизован у дио о престанку радног односа. Према том Закону
прекид рада траје од 6 до 12 мјесецн. Радник се може за то вријеме упутцти на
преквалификацију плн доквалифпкацпју и то на вријеме од 12 до 18 мјесецп. Раднику док је у том својству' припада накнада плате у висшш од 70 посто од плате коју би остварио да је био на раду или у висинп 70 посто просјечне плате остварене у
пстом мјесецу с тим што се накнада мјесечно усклађује са кретањем плата у предузећу. Према законскпм проппспма раднику чијп је рад непотребан п послије

нстека рока чекања /од 6 до 12 мјесеци/ и за кога нема могућности да настави са
радом у предузећу престаје радни однос. Постоји могућност посладавца да без сагласности радшжа донесе рјешење о престанку радног односа. Раднику преостаје
право на отказни рок. Отказни рок може да траје од 30 дана до 4 мјесеца , зависно
од дужине стажа радникаЛослпје тога престаје му радни однос. Свођење законске регулативе на одредбе о положају радшжа упућенпх на чекање је разлог да се
постави питање законског н аутономног регулисања положаја ових лицаОве одредбе нису довољне да се обезбједн дугоротша социјална стабилност и
запошљавање тих радника. Оне садрже само дио права која је потребно регулисати и њиховом иримјеном се само за краће вријеме одгађа суцар са социјалним и
економским проблемима приватизације и посебно проблемом незапослености.
Овим одредбама нпје предвиђена заштита права радника којпма ће услијед приватизације предузећа престати радни однос.
Општим колективним уговором није посебно регулисано питање радника
којп постану впшак и остану без посла послије приватизације државног капитала
у предузећима, иако је закључен у вријеме када су већ вршене пршреме за приватизацпју предузећа. Субјекти колекгивних уговора су своју функцију ограничили
на ближе регулисање законских одредби и занемарена је чињенпца да су многи
радници упућени на чекање и да је многима од њих престао радни однос у току постепеног нестајања социјалне функције у државним предузећима и промјене система радних односа. На приступ субјеката Општег колективног утовора није утицала ни чињеница да је то у транзиционом друиггву актуелан и важан предмет колекгивног преговарања и уговарања
Поставља се питање како ове одредбе прошнрпти и како регулисати статус
тпх радника, а да се истовремено не створе сметње за економску обнову привреде
и ефикасност тих предузећа и како обезбједити финансијске и друге материјалне
услове за заиггиту тих лица. При томе се полази од принцша да је право на сталност радног односа, као једно од битних елемената права на рад, регулисано тако
да запосленом може престати раднн однос против /без / његове воље само под
условима п на начин утврђен законом и колективним уговором. У оквиру основа
престанка радног односа без сагласности радника није предвиђено да послодавац
може да отпусти радника по основу приватизације предузећа, односно промјене
власништва над предузећем. Приватизација и трансформација предузећа није
сама по себи основ за престанак радног односа, већ су то према упоредном праву
организационе, технолошке и друге промјене у предузећу које имају за посљедицу
вишак раднпка.
У г.тручним истраживањима и расправи у току израде програма за очување
социјалне сгабплности преовладава мишљење да се то и не може утврдити и да
треба користити потврђена искуства из претходног концепта регулисања положаја радника који су технолошки вишак, односно за чијим је радом престала потреба. У упоредном радном законодавству за овакве случајеве употребљава се
формулација отпуштање групе радника или колективни отказ.У том смислу по-

стоје нека посебна правила , али не тако и висок стенен занггите, као што је био
законом регулисан на почетку реформе крајем прошле деценије. Постоје разлике
у односу на раније позната рјешења у радном законодавству код нас и у односу на
радно законодавство у Савезној Републици Јутославији, гдје је у питању то да се
ради о радницима којима ће престати радни однос , ако им се не може обезбједнти
једно од права предвиђених законом.
1.2. Радноправне мјере у функцији и заштити положаја запослених и очувања социјалне стабилности
Поставља се питање измјена и допуна радног законодавства у циљу заштите
запослених у процесу приватизације. Могуће промјене радног законодавства у регулисању статуса раднпка посматрају се према томе колико испуњавају овај захтјев. Основни разлог за такав приступ јесте што су запошљавања и заштите запослених п незапослених лица доминантни социјални проблеми у току приватизације..
Радноправне мјере којима се штити сигурност тих лица могу се систематизовати према институтима радног права на мјере које се тичу заснивања радногодноса, распоређивања и преузимања радника, преквалификације и доквалпфикације, радног времена, престанка радног односа и друтп.
То се прије свега односи на запошљавање кроз отварање новпх радних мјеста,
преквалификацију и доквалифпкацпју запосленпх, кроз једнократну исплату п
крсдптирање. По пигању броја мјесеци и висине отпремнине прпједпози се крећу
од тога да исплата износи од 12 до 24 просјечне мјесечне плате у Републнци. ТТи.лк
је да се кроз једнократну исплату пли давање новољннх кредита омогућп раднику
да започне да се бави самостално неком професионалном дјелатношћу, односно
започне са приватним предузетнпштвом пли да на други начпн употријеби та средства за запошљавање.
Тако се и синдикат залаже да се раднику коме се не може докушгги стаж потребан за стпцање права на старосну пензију, а не жели једнократну псплату новчане накнаде нли да прима новчану накнаду за вријеме незапослености омогући
да добије зајам за приватно предузетнишгво. Раднпк бп према том прнједлогу бпо
обавезан да зајам користи за то п да поред себе запосли и још најмање једног радника који је услијед приватизације остао без посла. Повољнп услови за корисника
зајма су дуг период отплате и дуг период прпје него што је радник обавезан да
почне да отплаћује кредит.
Дирекција за приватизацију исто подржава идеју о кредитирању лица која бп
остала без посла.
У расправи током израде приједлога програма за очување соцнјалне стабилности је истакнут став да се друкчпје регулише упућивање радннка на чекање.
Радник се упућује на чекање док се не појави потреба за радом раднпка, односно
не ријеши проблем впшка, а највшпе до одређеног рока.У том циљу се може повећати дужина рока чекања на који се радник уипућује, на примјер до 24 мјесеца.

На тај начнн се стимулшне послодавац на повећање обпма рада и отварање нових
радннх мјеста, умјесто да проблем рјешава отпушгањем радника. Радни однос
радннка упућених на чекање може да престане без њпхове сагласности.онда када
стварно више не постоје могућности да наставе да раде у предузећу, послије истека тог рока.
1.3. Заштита незаиослених лица
Запгшта права радника за чијим је радом престала потреба, наставља се и послије престанка радног односа. Од права која има незапосленио лице пријављено
Заводу за запошљавање најважније је право на новчану накнада. Право на новчану накнаду за вријеме привремене незапослености је временски ограничено. Према Закону о запошљавању и остваривању права незапослених лица4'*то право може да траје од 3 до 30 мјесеци, зависно од дужине стажа.Други кумулативни условп
за коришгење тог права су благовремено пријављивање на евпденцију незапосленпх и престанак радног односа без крнвице радника. У том закону није предвиђен
престанак радног односа по основу вшпка услијед приватизације предузећа, већ се
примјењује одредба која се односи и на остале случајеве и припада им иста новчана накнада. Стога се поставља шггање да ли је потребно посебно регулисати тај
случај и за њега предвидјети дуже вријеме за које незапослено лице има право на
накнаду и предвидјети впиш пзнос накнаде. Впсина накнаде зависи од материјалних могућности да се она исплаћује и зато је могуће предвидјети н различит износ
накнаде, од онога који је предвиђен у важећпм законнма.
Према ставу Синдпката потребно је за лица која услпјед прпватизације остану без посла обезбједнти материјална прпмања у периоду од 36 мјесеци. То може
да износи 1р просјечне нето плате у Републици за претходни мјесец. З а то вријеме се за радника }тзлаћују доприноси за социјално осигурање.
2 .У л о га си н д и к а та у п р о ц есу п р и в а т и за ц и је у Р е п у б л и ц и С р п ск о ј
Улога и позиција Синдиката у Републици Српској у заштити и одбранн интереса запослених може се укратко приказати кроз ставове о процесу приватизације, ставове о социјално-економском програму и ставове о положају запослених
упућених на чекање.
2.1. Ставови синдиката о процесу приватизације и социјално-економском
програму
У документима Савеза синдиката Републике Српске се подржава власничка
трансформација као излаз из садашњих економских тешкоћа и неефикасности
предузећа п установа. У том процесу Синдикат се опредјелио да инсистира на^ :
4.

Закон о радним односима и Закон о запошљавању и заштити незапослених лица, објављени су у Службеном гласнику Републике Српске, број 25/93.

•
•
•

радничком дионичарству,
партиципацији радника у управљању предузећима,
заустављању нелегалне приватизације, односно осиромашењу предузећа ц
• заустављању обесправљивања запослених.
Важеће законске одребе не предвиђају посебну и значајнију позицију и улогу
синдиката у заштити запослених у процесу приватизације, прије и послије промјене власника. Није регулисано како да синдикат заштити раднике и посебно одређене категорије за које се постављају захтјеви од синдиката , удружења бораца и
других удружења која штите статус својих чланова да им не може престати радни
однос по овом основу. Поставља се питање да ли је синдикат као један од колективних субјеката радног права, у стању да дефинише своју улогу у томе и да се избори да она буде нормирана, а да норме буду примјењиване. До сада синдикат није
изашао са таквом законодавном инпцијативом, већ се ограничио само на начелне
ставове, захтјеве и појединачне приједлоге везане за заштиту радника у процесу
приватизације. Основни ставови Синдиката о његовој улози у процесу приватизације и транзицпје могу се систематизовати у неколико тачака:
• заш тита права радника, у смислу Конвенције број' 158. М еђународне организације рада,
•
развијање индустријске демократије и сарадње са послодавцима и њиховим организацијама кроз социјално партнерство,
•
борба за поштивање принцппа праведности, јавности п ефнкасности у
провођењу приватизације.
Основни ставови и однос синдпката према социјално-економском програму
су такви да се синдикат протпви промјени власничкпх односа и преузимању предузећа од стране нових власника прије доношења квалитетног социјалног п економског програма. Упоредо с тпмзахтјевом на однос синднката и других субјеката колективних радних односа према положају' запослених у процесу приватизацнје указује и однос према обавези за пзраду социјалног програма. У предвиђеном року тај програм није донијет од стране надлежног органа, нити је предложен
цјеловит програм од стране синдиката плп друтог субјекта колективнпх раднпх
односа. Према досадашњој активности на пзрадп социјалног н економског програма то се своди на предлагање појединачних мјера којпма се само дјелимично могу
отклонити илп ублажитп посљедице приватпзацпје на те раднике. Улога и позиција Синдиката у првој фази процеса приватизацпје се свела на давање примједби п
приједлога за измјене п допуне приједлога друтих чланова комнсије за пзраду програма. У тако пасивној позицнји, синдикат се налази у дплеми како да предложп
стварно примјенљиве појединачне мјере , када већ нема приједлог цјелокутшог
програма. Синдикат је у предлагању појединачних мјера прије свега упућен на
промјене радног и социјалног законодавства , али се очекују да предложп и мјере
у другим областима.5
5.

Програм Савеза синдиката Републике Српске

Улога синдиката у изради и провођењу социјалног и економског програма за
заштиту запослених у процесу приватизације једна од значајаннх, али не и једина
улога. Ф)тжција сннднката је шнра и односи се на заштиту имовинских интереса
запосленпх /и другпх лица/ у процесу приватизације. У питању је заштита цјелокупних ннтереса радника у процесу приватизације и то се односи и на власничко
учешће радника у приватизованој имовини. Н а то упућује и став Синдиката да ће
без обзира на усвојени закон и најаву прве фазе приватизације и даље инсистирати
на радничком дионичарству. Тако је Синдикат захтјевао да актуелни радници треба учествују у подјели вриједности предузећа бар са једном трећином те вриједностн увећано са годинама стажа.
2.3. Однос Синдиката према радном законодавству
У претходном перноду Синдикат је успјешно захтјевао увођење и прод^жење
мораторија на отказе запослених који су угцћени на чекање. Тако је кроз измјене
и допуне Закона о радним односима продужаван тај мораториј. Захтјев синдиката
јесте да се прод)жи мораториј на отказе у овој години до доношења квалитетног
социјално-економског програма и да се прописи и рјешења која третирају проблем раднпка којп су упућени на чекање морају се подврћи критичкој анализи.
Спндикат ће у предузећима која имај)' могућност поновног ангажовања днјела
радника пнсистирати на смјењивости радника на чекању, а за оне који постану
економски вишкови социјалну сшуфност. Прва мјера се , иако то није објашњено,
односи на период економске обнове прије приватизације, а друта на период послије приватизацпје предузећа када се и очекује утврђивање вишка радника и када се
смањују или нестају могућностп за задржавање ових радника у радном односу.
Синдикат истиче да није неопходна измјена радног законодавства , већ истиче
да треба предузетн мјере које се односе на докуп стажа, обезбјеђивање новчане
накнаде за вријеме незапослености, отпремнине и кредитирања за лично предузетншптво, након исцршнених облпка заштите радника по важећем Закону о раднпм односима и осталим законима из радноправне области.

Отворена питања и закључна разматрања
1/ Истраживања потврђују да важећи законски прописи само дијелом регулишу заштиту лица која послије приватизације државног капитала у предузећима
постану вишак и да је потребна измјена и допуна тих прописа. Основна врнједност у важећим пронисима јесте што предвиђају постепеност кроз заштиту у оквиру радног односа, запггиту послије престанка радног односа за вријеме незапослености и да је последњи ниво запггите у оквиру система социјалне заштите. Постепеност се испољава у томе да се прво обезбјеђује запгогга у оквиру радног односа, послије тога у оквиру статуса незапосленог лица које тражи посао, а тек на
крајукрозмјересоцијалнезаштите.То је принцип који уважава радни допринос и
друштвену и породичну позицију запослених и зато се на њему може градити со-

ццјална стабилност. То потврђује и став из нриједлога Програма очувања социјалне стабилности да се радници који остају без посла не могу свести сферу социјалне заштите, већ да треба искористити све правне и економске могућности и створити претпоставке за поновно запошљавање, а да раднпци који се не буду могли
ангажовати кроз било који облик запослења долазе у сферу социјалне заштите.
2/ У оквирз' регулпсања права и обавеза из радног односа може се предвидјети
и заштита запослених кроз низ инстипта радног права , као што су: заснивање
радног односа, престанак радног односа, зарада и накнада, одсуство и друга инстит}ти. У оквиру регулисања радног времена може се предвидјети рад са раднпм
временом краћим од пуног радног времена и рад у два или више предузећа тако да
укупно радно вријеме може да износи половину пуног радног времена. Тако се
може обезбједити запошљавање лица која би радила једну половину пуног радног
времена и на основу тога имала сразмјерне новчане приходе. Н а тај начин се ублажавају и огклањају посљедице незапослености, зависно од интереса и споразума радника и послодавца.
У оквиру инстшута одсуства могуће је предвидјети неплаћено одуство у одређеном трајању које би радници могли користпти да би започели са приватним
предузетништвом или би на други начш у том времену рнјешпли своје запослење,
или би га тражнли из породичнпх и других разлога. Тако би се на захтјев радника
да користи неплаћено одсуство смањио број радника којпма прпјети опасност да
изгубе посао.
У оквиру института престанка радног односа и ушу^ћивања запосленог на чекање могуће је прод)жнти рок. У оквпру инстшута престанка радног односа могуће је продужнтп отказнп рок. Продужењем рока у оба случаја се вршп економски притисак на новог послодавца да рјешење умјесто у отпушгању радника тражп у прошпрењу пословања.
3/ Поставља се питања одређивања начпна регулисања и одређења категорије радника који не могу остати без посла као вшпак послије прцватпзације предузећа. Дплема је у томе да лп је то предмет законског односно подзаконског регулпсања или се то може препустпти колективном преговарању. Разлог да се то регулише законом јесте потреба да се обезбједи спгурна п правовремена заштпта
тим лшцша, без чекања да се колектпвни преговори заврше. У пптању је заштита
одређенпх категорија тјелесно или породично хендикеппрнпх лпца, као што су
инвалидп одређене категорије, супруте погпнулих бораца које врше родитељску
дужност према њпховој дјеци пли друта лица која воде брпгу о тој дјеци, запггита
лица која се налазе у посебној соцнјалној ситуацији, као што су самохране мајке.
То питање се може прошпрпти и на друта лица која не могу остати без посла у
процесу приватнзацје предузећа према соцнјалним, моралшш и друтим критеријумима.
4/ Поставља се питање да ли дати једнак треман свим новим послодавцима
илп зависно од тога каква је економско-финансијска ситуација предузећа које су
кутшли предвидјети да могу отпуститп раднпке само до одређеног процента и у

одређеном времену. Разлпчит је положај запослених у предузећима зависно од могућности предузећа да омогуће коришгење права која иршадају раднпцима на терет предузећа.
У поједпннм предузећпма постоје фпнансијске могућности да радницима
обезбједе права која им пршадају, односно нових нрава која буду' прописана.
Стварни положај лгш,а која су као впшак Јшућена на чекање је различит, зависно
од предузећа у коме су запослени. Поставља се питање стварног положаја лица
која су у радном односу -колико је за њих повољан положај да су у радном односу,
а да немају накнаду плате или да нису социјално осшурани. Да ли је могуће примјенитп на већину предузећа рјешење да могу отпустпти раднике само до одређеног процента и у одређеном времену није истражено, иако постоји велшш интерес
властп да се заштити од социјалних трошкова транзшије.
5/ У оквиру регулисања положаја лица која изгубе посао током приватпзације као вишак радне снаге неопходно је обезбједити минималнп степен сшурности који садржи редовну новчану накнаду која покрива основне трошкова живота и основну здравствену заштпту. Поставља се пптање продужења рока за вријеме кога се исплаћује накнада за вријеме незапослености, чиме би се смањио број
.тпттта упућених на иомоћ у спстему социјалне заштите. За вријеме тог рока економска обнова и повећање производње, треба да омогући ново запошљавање и да
се већи дпо тих лпца врати у статус запослених, без кориштења права у систему
социјалне заштпте. Ту се постав.ља начелно шггање да ли тај рок продужпти за све
незапослене који користе право на накнаду или ограничитп то право само на лица
која остану без посла због тога што су проглашена за вишак послије приватизацнје предузећа.
6/ Један од дугорочних циљева транзиције је подизање нивоа запошљавања
или смањење и елимпнисање прикрнвене незапослености /фиктивне запослености/ и рада на црно. Један од начина да се то смањи и елиминшпе јесте санкционисање послодаваца. Постојеће санкције су недовољне и зато је неопходно промјенити законске одредбе, али је иего тако важно спријечити да остане постојећи
шшо кршења ирописа о социјалном осигурању запослених. Истовремено, пред
синдикат се поставља задатак како да дефинише и остварује своју улогу у борби
протав рада на црно, а чије елиминисање тражи.

Проф. др М ирослав М иљковић,
П равни факултет, Ниш

У г о в о р о р а д у и радни о д н о с
Наше радно законодавсгво уводи уговор о раду као облпк (начпн) заснивања
радног односа.1) Додуше, уговор о раду (као начпн заснивања радног односа) не
уводи се првн пут сада важећим законпма о раднпм односпма. Уговор о раду као
начин засшшања радног односа )водн Закон о радним односпма Републпке Србпје23) којн је у члану 9. изричито предвиђао: ‘Таднн однос заснпва се уговором о раду”. И Закон о основним правима нз радног односаЈ) уређпвао је да се у складу са
одредбама колективног утовора п закона закључпвао уговор о запошљавању између радника п послодавца (члан 88.). Међутим, ова одредба прпмењпвала се само
код оних послодаваца код којих се уфеђпвање раднпх односа поред закона вршпло
и колектпвним уговором.
Закон о основама радних односа уводп утовор о раду као обавезан облнк заснивања радног односа. Како закон пстовремено утврђује да је раднп однос и однос по основу рада између запосленог и државе, односно једпнпце локалне самоуправе, као послодавца, н којп се заснпва на основу акта надлежног органа, па сходно овоме раднп однос у државним органпма не заснпва се утовором о раду, већ решењем о пријему у раднн однос, односно актом о постављењу.4)
1.

2.
3.
4.

Види члан 11. Закона о основама радних односа ‘"Службени лист СРЈ” бр. 29/96 (у даљем
тексту: ЗОРО) и члан 11. Закона о радним односима “Службени гласник РС: бр. 55/96 (у
даљем тексту: ЗОР).
"Службени гласник РС” бр. 45/91. 18/92, 34/94, 49/95.
"Службени лист СФРЈ” бр. 60/89, 42/90,42/92, 24/94.
Види члан 8. и 10. Закона о радним односима у државним органима "‘Службени гласник
РС” бр. 48/91 (у даљем тексту: ЗОРДО).

Према пзнетом радни однос код нас се заснива како уговором о раду тако и
решењем о пријему у радни однос, односно актом о постављењу. Самим тим, уговор о раду није једшш облик засшшања радног односа, иако је он у примени преовлађујућп. Наиме, могуће је да постоји радни однос иако нема уговора о раду и у
оним случајевима када он представља обавезну форму заснивања радног односа
(престанак или поништење уговора о раду)- Али независно од овога у пракси се
поставља шггање (са правом или не) да ли је уговор о раду једнак радном односу,
односно да између њих не треба правити никакву разлпку, јер разлике у ствари и
нема, и да оно што се подразумева под радним односом једнако је садржини уговора о раду. Питање може и другачије да се постави: да ли је уговор о раду по својој
правној и фактичкој обухвашости, садржини и ун)трашњој вредности шири или
ужи од радног односа, као правног односа између запосленог и послодавца, или између њпх важи знак једнакостп?
Ова питања се намећу, јер у добром делу праксе се сматра да више нема радног односа као правног односа између запосленог и послодавца и да је сада присутан само утоворни однос између два равноправна субјекта. Јер, ако се уговор о
раду закључује слободном вољом п добровољно између послодавца и запосленог,
онда је очито да однос који из тога настаје подлеже правилима општег ушворног
права.
Ниже ће бити покушај да се ова два односа ближе објасне и утврди међусобни
однос.
1. У г о в о р о раду
Ушвор о раду, према ЗО РО , служи као основ за заснивање радног односа.
Међутим, ушвор о раду не треба посматрати само у тој функцији, као акт којим се
успоставља радни однос између запосленог п послодавца, само у његовој формалној функцији. Уговор о раду може и да ствара одређена права’ и обавезе, па самим
тим он има и статусни значај, као акт који ствара одређене односе. Зато се уговор
о раду, с обзиром на законско решење и функцију коју остварује, може двојако да
посматра: као акт којнм се заснива радни однос између запосленог и послодавца и
као акт којим се уређује (регулшне) радни однос. Ако се уговор о раду посматра
као акт којим се заснива радни однос он представља израз слободне воље субјеката да ступа у радни однос и тиме је он једнак другим уговорним формама којима
субјекти успостављају одређене односе. Ако се посматра као акт којим се уређује
радни однос, онда утавор о раду представља непосредан извор права и дужности
из радног односа, извор посебних услова рада и тиме се разликује од друшх правних форми. Имајући у виду законска решења уговор о раду се више јавља као акт
заснивања радног односа, али не треба занемаривати његову улогу и као стваралачког акта.
1. Уговор о раду као акт заснивања радног односа - Уговор о раду као акт заснивања радног односа може се означити, што излази из закона (без претензије да

то буде апсолутно одређење) као уговор путем кога се успоставља раднн однос у
коме се једно лице (запосленн, радник) ангажује да ради за друго лице (послодавца) н којн има за предмет коришћење туђе радне снаге или знања (вештине) а за
које коришћење се плаћа одговарајућа зарада. Уговор о раду омогућава одређеним субјектима (лицу које жели да закључи уговор о раду и послодавцу) да се укључе у радноправни режим а који се односи на запослене и послодавце. Уговор о
раду омогућава примену норми радног законодавства на радноправни статус запосленог.
Уговор о раду служи за заснпвање радног односа. Међутим, ако утовор о раду
у тренутку закључивања не садржи већа права и повољније услове рада од права и
услова рада којп су утврђенп законом и колективним утовором, а што је према закону могуће, онда се његова улога исцрпљује самим чином заснивања радног односа. Поред форме закључивања радног односа уговор о раду има и друта дејства
која се његовим закљутпвањем јављају.
Уговор о раду је формални утовор, јер “утовор о раду закључује се у ппсменом облику”.^ С обзпром да закон одређује форму утовора о раду, везано са овим
намећу се два питања.
Да ли се из законске норме може да извуче закључак да је утовор о раду строго формалан утовор и да недостатак форме доводп у питање његово постојање,
односно, супротно од овога, непостојање форме нпје бптан услов да утовор о раду
постоји. ЗО РО не говори о томе какве су последице ако је утовор о раду закључен
усмено, односно да лп недостатак форме чшш уговор о раду шшггавим. То упућује
на закључак да уговор о раду може бити закључен и усмено (као консесуални
акт). Уосталом у прилог овоме иде и законска норма да ће предузеће или друто
правно лнце бити кажњено за прекршај “ако са запосленим не закључи утовор о
раду пре његовог ступања на рад”.56^ По нашем шппљењу закон прпхвата постојање радног односа и без закљученог уговора о раду, с тим што такво понашање послодавца представља прекршај али се, по нама, не дира у радни однос, односно он
се не проглашава шштгавим због недостатка форме. Запослен из радног односа
остварује чптав низ права и обавеза које немају основу у утовору о раду, већ у закону ц колективном утовору, па недостатак форме уговора о раду односно његова
шшггавост не може да утиче на ова права. Уосталом у пракси су могућп слуиајеви
да радни однос ностоји и да запослени остварују права п обавезе (наравно без узурпације) иако нема утовора о раду' илп је уговор о раду био па је престао да важп.
Отуда мислимо ако се желело да се нагласи да је утовор о раду строго формалан
то је требало такву одредбу изричито предвидети у самом закону, па бп онда могло п на уговоре о раду да се примењују одредбе Закона о облпгацпонпм односпма7-1према којима "утовор који нпје закључен у прописаној формп нема правно
5.
6.
7.

Види члан 11. ЗОРО и члан 11. ЗОР.
Види члан 79. став 1 тачка 6. ЗОРО.
Види члан 70. Закона о облигационим односима "Службени лист СФРЈ" "р. 29/78.

дејство уколико из циља прописа којим је одређена форма не произилазп што друго”.
Друго нитање је да из уговора о раду као формалног акта треба да произађу
одговарађ-ћа правна дејства а то је да поводом њега настаје радни однос. И управо
у томе је и садржина питања: шта ће бити ако из закљученог уговора о раду не настане радни однос. Уговор о раду непосредно садржи обавезу за лице које је закључило уговор о раду да отпочне са радом одређеног дана, да преузме одређена
права и обавезе на раду, да га послодавац прими на рад и исплати одговарајућу зараду. Међутим ово све уз претпоставку да послодавац и лице које је закључило
уговор о раду у свему поппују његове одредбе. Али може се догодити да једна
страна не цспуни своју обавезу. Ни ЗО РО ни ЗО Р не уређују ово питање. Остаје
примена општих правила грађанског права. Тако, према члану 17. Закона о облигационим односима учеснлцн у облпгацпоном односу дужни су да изврше своју
обавезу п одговорни су за њено извршење. То значи да и лице које је закључило
уговор о раду п послодавац могу да траже испуњење уговорне обавезе, изузев ако
се лице принудом натерало да радп а принуднн рад је забрањен.8^
Када се говорп о уговору о раду п аутономији воље учесника у њему, онда треба обратити пажњу на два пптања. Једно се односи на само закључење уговора о
раду. Ту, по нашем мишљењу, нема аутономије воље: утовор о раду се мора закључитп, јер тако нешто пронзилази из самог закона. Лице које ступа у радни однос
и послодавац не могу слободно одлучивати да ли ће закључити утовор о раду или
неће, његово закљ)чивање је обавезно. Ако се не закључи уговор о раду лице не
може да ступп на рад. Међутим, аутономпја воље важи у другом смислу како у односу на лпце које ступа у радни однос тако и на послодавца. Лице које ступа у раднп однос слободно одлучује о томе хоће ли или неће ступиги на рад, и тиме изражава своју слободну вољу. Послодавац изражава аутономију воље да слободно
изабере одређено лице за рад.
Ако је }товор о раду основ за заснивање радног односа и‘ако иостоји аутономија во.ље да се стуни у радни однос, односно да се изабере лице за рад, питање је
може ли се тај уговор раскинути. ЗО РО и ЗО Р не уређују ово питање, па треба
тражитп друга одговарајућа решења. Изабрани кандидат, изражавајући своју слободну вољу, може да не ступи на рад оног дана који је одређен у уговору о раду. Н а
овај начин изабрани кандидат не извршава своју обавезу из утовора о раду, па неизвршење те обавезе може да буде разлог за раскид уговора о раду.9-1Ако изабрани кандидат одређеног дана не ступн на рад послодавац ће раскинути уговор о
раду констатацијом да изабрани кандидат није ступио на рад. (Овде се мисли на
неоправдане разлоге неступања на рад). Другачија је сигуација ако би послодавац
ускратио право пзабраном кандидату да ступи на рад одређеног дана из уговора,
односно ако би он раскинуо уговор о раду пре него што изабрани кандидат ступи
на рад. Уколико дође до овакве ситуације, раскида већ закљученог уговора, иза8.
9.
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односј

брани кандндат има ираво да тражи накнаду штете по општим правилима грађанског права. Треба приметити да раскид уговора о раду није исто што и отказ уговора о раду. Отказ уговора о раду је основ престанка радног односа и даје се у законом одређеним случајевима. Међутим, утовор о раду раскида се зато што се не
извршавају обавезе преузете њиме.
Уговор о раду' као акт заснивања радног односа примењује се код домаћих и
страних правних и физичких лица.10Ј Насупрот овоме, он нпје акт којим се заснива
раднн однос у државшш органпма и организацијама и органима и организационим
јединицама територијалне аутономије и локалне самоуправе. У овим органима и
организацијама радни однос се заснива решењем, односно актом о постављењу.
У установама јавних служби1011) сходно се примењују прописи о радним односима у државним органима ако законом друтачије није одређено. То значи да се у
установама јавних служби радни однос не успоставља утовором о раду већ решењем, уколико посебним прописом није друкчије одређено.
2.
Уговор о раду као акт којим се уређује радни однос. - Већ је речено да уговор о раду има улогу и акта којим се уређује радни однос, њиме се могу да одреде
услови рада, права, обавезе и одговорностп из радног односа. За ово пма непосредно основа у законима о радним односима према којима се уговором о раду не
могу да дају мања права или неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени законом, односно колективним утовором, што значи да се утовором о раду
могу да утврђују већа права и повољнији услови рада од оних који су утврђени законом, односно колективним уговором чиме уговор о раду постаје стваралачки
акт у регулисању радног односа.
Индидивуални уговор о раду разликује се од колективног уговора о раду по
смислу. Индивидуални утовор о раду треба да уреди појединачни радни однос, док
колективни утовор о раду уређује радне односе на општи начин, пмајући у виду да
је он резултат колектнвног преговарања за разлику од индпвидуалног утовора о
раду који се закључује између појединца и послодавца.
Уговор о раду као стваралачки акт својом садржином треба да обезбеди и
заиггатп подједнако интересе и једне п друте стране, односно и послодавца и лица
које ступа у раднп однос. Пошто он представља сагласност воља при уређивању
раднпх односа, онда уговором подједнако и једна и друта страна, тачније његовом
садржшом треба да нмају пстн положај п права. Односи између послодавца и запосленог морају се заснивати на узајамности п равнотежи њпхових међусобних
права, обавеза и одговорности, односно у некој врсти равни њнхових интереса.
Иако уговор о раду има особше стваралачког акта истовремено треба иматп
у виду да у неким условима држава својпм нормама одређује оквпре у којима се
крећу субјекти уговора о раду (послодавац и лице које заснива раднп однос), па се
његова стваралачка садржша исцрпљује у принуднпм нормама. Отуда п питање
колики је степен њихове стварне аутономностн у уређивању радног односа ако
10. Види члан б. ЗОР.
11. Види члан 24. Закона о јавним службама “Службени гласник РС”, бр. 42/91.

онп мора да воде рачуна о границама њихових овлашћења при уређивању радног
односа. Аутономија субјеката уговора о раду ограничена је државном регулативом, али то ограничење у нашим условима је у смислу да се не могу уговоритн неповољнији услови рада п мања права од услова рада и права предвиђених колективним уговором. Уговор о раду као стваралачки акт има у нашим условима функттпју занггите интереса и положаја запослених од неповољних услова рада и мањих права. Оваква функцнја уговора о раду омогућава вредновање знања и способности, јер повољнији услови рада и већа права од “стандардних” могу да се
обезбеде лицима која имају веће способности и знање од просечних.
Ако се посматрају законске норме о закључивању уговора о раду онда оне
упућују на закључак да је он првенствено акт заснивања радног односа а мање
стваралачки акт (повољнији услови рада и већа права за запосленог). Да би он био
и стваралачки акт, поред интереса залосленог, треба у том правцу да постоји и интерес послодавца у тренутку закључивања уговора о раду и да се његов интерес
налазп у уговарању повољнпјих услова рада и већих права од онпх утврђених законом п колективним уговором али само тамо где постоји његов интерес са лицем
већпх способности п знања.
Уговор о раду је стваралачкл акт ако послодавац и лице које заснпва радни
однос, узајамно (сагласношћу воље) утврде већа права и повољннје услове рада од
права и услова који су утврђени законима о радним односима и колективним уговором. То не треба очекивати од сваког закљученог уговора о раду, већ само у
оним случајевима када постоји одређени интерес послодавца за кадровима одређеног профила (одређена струка, специфично зашшање, изузетне радне способности или вепггине).
Како послодавац и лице које заснпва радни однос у преговорима при закључивању уговора о раду нису економскп равноправни, то претерана слобода субјеката
утовора о раду при уређивању радних односа, може да штити интересе само једне
стране, што би умањивало значај само једногутовора. Зато сваки претерани индивидуализам било запосленог било послодавца треба искључити.
2. Р ад н и однос к а о статусн и однос
Радни однос је однос по основу рада између запосленог и послодавца који се
заснива утовором о раду.12) На основу овога учесници у радном односу су равноправни, јер у исти ступају добровољно. Истовремено тај однос уређен је правним
поретком (нормама радног законодавства, колективним уговорима и општим актима послодавца). Права из радног односа запослени користи без обзира на форму
његовог постојања. То упућује на закључак да радни однос у нашим условпма није
супротан уговору о раду или решењу о пријему, односно акту о постављању на
основу којих се заснива радни однос.
12. Види члан 1. ЗОРО.

За настајање радног односа, без обзира којом врстом акта он настаје, битно је
да постоји сагласност воље учесника тог односа и да у његовом настајању нема
прннуце, јер је иринуднн рад код нас забрањен.1314) Сагласност субјеката за ступање
у радни однос изражава се кроз добровољност и једне и друге стране што се иравно манифестује преко уговора о раду или на други начин заснивања радног односа.
Радни однос је индивидуални однос измсђу запосленог и послодавца у коме настају међусобна права и обавезе за учеснике и у коме настаје читав ннз правних
дејстава које непосредно садржи као статуснн однос. Ступањем запосленог на рад
успоставља се правна веза између послодавда и запосленог без обзира како је до
засннвања радног односа дошло и колико су стране у радном односу, пршшком
његовог заснивања, стварно биле слободне и равноправне.
Радни однос се одликује личним вршењем рада (послова) од страна запосленог, подређеност запосленог послодавцу (дисциплина и материјална одговорност),
право запосленог на одговарајућу зараду, укључивање запосленог у кадрове послодавца (предузећа), право на матернјално обезбеђење за време привремене незапослености, заштита запосленог при вршењу рада (хигијенско-техничка и
здравствена), право занослених да непосредно или преко својнх представника учествују у управљању у предузећу, право на колективно преговарање и информисање. )
И у оним случајевима када се утовором о раду предвиђају повољнији услови
рада и већа права запосленпх поред оних који су предвиђени законом и колективним уговором п тада се та права и услови рада остварују у формп радног односа.
У радном односу треба да се )тврди положај и једне п др5те стране (послодавца и запосленог) и то са становшнта принудних и аутономних норми на општи начин. Исто тако треба утврдити по ком основу настају поједпначна права и обавезе
за стране у радном односу, и на крају треба Јтврднти како ће се остварпвати права
и обавезе пз радног односа.
Говорећн о радном односу треба истаћи и следеће: ако се раднп однос уређује
законом онда је то статусни однос, јер он не зависи од во.ље учесника којп тај однос
заснивају, односно у који ступају. Међушм, ако се радни однос уређује колективнпм уговором он онда има двостр^ку особину: он је уговорни и статусни однос. Колектпвнп уговор има две гр)пе одредаба: нормативне п уговоре. Нормативнп део
колективног уговора делује према свима, као општи акт. Уговорни део односи се
само на учесннке колективног утовора. Због тога колективни ушвор даје радном
односу и статусни п ^товорни карактер.
Иако се радни однос заснива уговором о раду самнм закључењем уговора још
увек нема радног односа: потребно је да запослени п ступи на рад. Закључењем
уговора о раду радни однос постоји али је то правно стање коме недостаје чињеница ступања на рад. Да би овај однос добио пуну садржину мора да буде нспуњен услов ступања запосленог на рад. Када се то догоди запослени постаје носплац пра13.
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ва, обавеза и одговорностп пз таквог односа а радни однос успоставља се у његовом пуном значењу. Нема радног односа у законском одређењу ако запослени ступи на рад пре закључења уговора о раду, јер таквом раду недостаје правни основ уговор о раду - па запосленп може да се у овом осноиу налазп само у фактичком
радном односу.
3. Разликовањ е уговора о раду од радног односа
Напред је било речп о особинама уговора о раду и радног односа, њиховом садржају н дејству. УспостављађТн раднп однос субјекти у њему (послодавац и запосленп) преузимају међусобна права и обавезе. Права и обавезе могу да се уреде и
уговором о раду алн и поред тога природа радног односа је другачија. Између уговора о раду п радног односа постоје слпчности али и разлике, што се може да видп
њпховим непосредним поређењем.
1.
Иако је уговор о раду основ за заснивање радног односа радни однос може
да се успостави п без }товора о раду и то у државшш органнма и оргашша територијалне аутономије и локалне самоуправе. Радни однос у државним органима
успоставља се или решењм о пријему илп актом о постављењу. Радни однос постојп п када је у питању фактички рад, факгичкп радни однос. А фактичкп радни
однос је однос рада или запослења у коме се налази запослени чији је правни основ
заснпвања и трајања радног односа неправплан и незаконит или је престао да важ п15) (отказни рок на основу отказа }товора о раду, заснивање радног односа супротно законским одредбама).
Према Закону о јавнпм службама (члан 24), с обзпром на прпмену прописа о
радшш односима у државним органпма, у установама се, по правнлу, радни однос
засшша решењем а не уговором о раду. Решење као акт заснпвања радног односа
може настатп (у установама) само ако је посебним проппсима предвиђено да се
радни однос заснива другим актом.
2. Радни однос носи у себи права, обавезе и одговорности запосленог. Међутим, иако се радни однос успоставља уговором о раду, обавезе и одговорности запослени не остварује тренутком закључења уговора о раду, већ ступањем на рад,
почетком рада, јер “запослени остварују права, обавезе и одговорности из радног
односа почетком рада”. Према томе, није довољна само форма за остваривање
права, обавеза и одговорности из радног односа (уговора о раду), већ је потребан и
факгички рад. Све док не ступи на рад запослени не може да буде носилац права,
обавеза и одговорности из радног односа. Неоспорно је да радни однос постоји као
одређено правно стање, али се мора признати да тај однос није “пун”, нема садржину. Запослени не ради, самим тим нема право ни на зараду, нема право на социјално осигурање (радни стаж му не тече), не може бити позван на одговорност од
стране послодавца. Таквом радном односу је неопходно, према закону, и ступање
15. Др А. Балтић - Др М. Деспотовић: Основи радног нрава, Београд, 1968..., страна 38.

на рад. Тек када запосленн нспуни тај услов (ступи на рад) запослени постаје носилац права, обавеза и одговорности из радног односа.
3. Запослени из радног односа а не из уговора о раду остварује своја колективна права: право на учешће у управљању у предузећу, право на колективно преговарање и закључивање колективних уговора, право на информпсање и изражавање својих ставова о битним питањима из радног односа, право на синдикално организовање п заштигу синдикалнпх представника.16'
Ова права запослени остварује фактичким радом а не на основу утовора о
раду, јер она (колективна права) не морају ни бити уређена уговором о раду. Уосталом ни законска садржина уговора о раду а исто тако и Правилник о ближнм
елементима уговора о раду17) не говоре ништа о колективним иравима запослених.
Запослени има право да бира и да буде биран у савет запосленпх или као представник синдпката, незавнсно од појединачног уговора о раду којп је закључио са
послодавцем о заснивању радног односа, већ та права пронзилазе из п јн о г радног
односа, из стварног рада код послодавца. Формално заснпвање радног односа не
обезбеђује запосленом остваривање колективних права, већ његов стварни рад,
ступањем на посао, укључивањем у кадрове послодавца.
4. Садржина уговора о раду н радног односа није истоветна: радни однос је
шире стање од уговорног односа. Према закону уговор о раду садржи одредбе о
дану почетка рада, заради, условима рада, радном месту на коме се заснива радни
однос, могућности распоређивања на друго радно место у току трајања радног односа ц о другим питањима, обавезама и одговорностима на раду и у везп са радом.
Он може да садржп већа права и повољнпје услове рада, али не п мања, од права и
услова рада који су предвиђени законом п колективним уговором.
Када се ради о радном односу на њега се примењују норме радног законодавства које се разликују од норми општег уговорног права. Тако уговор о раду не
уређује ццтање радног времена, одмора и одсуства, заштите на раду, дисцдплинске
и матерпјалне одговорности запослених, раскид и отказ уговора о раду (престанак
радног односа), као п друта пптања везана за радни однос. То само говорп да су
норме које уређују радни однос шпре од норми уговорног права које се односе на
радни однос.
Радни однос се уређује законом и колективним уговором па отуда п ширп елементи којп могу бити присутнп у овом односу. Тако, утовор о раду може и да не садржи неко право илп обавезу који су прпсугап у закону алп то не значп да запосленн та права не може да користп у радном односу. Па иако је прописана садржина
уговора о раду исти не мора да садржи све прописане одредбе али то не значп да се
према запосленом неће прнмењивати све норме радног законодавства.
5. И када би се раднп однос заснпвао и с к љ јч н в о уговором о раду, ни тада утовор о раду не би бно једнак радном односу. Наиме, уговор о раду може да се своди
16.
17.

Види члан 4. и 6. ЗОРО.
”Службени гласник РС” бр. 10/97.

само на пзјаву воље да се закључи уговор и заснује раднн однос. Сва остала питања (у нашим условима) су уређена законом и колективним уговором, тако да
“празшша” уговора о раду не представља никакву сметњу да запослени остварује
п\’на права а која му пршадају на основу закона и колективног уговора.
Предмет уговора о раду је заснивање радног односа и утврђивање субјеката
између којих се заснива. Све изван овог може бити уређено нормама радног законодавства, с обзиром да се садржина радног односа у'ређује когентним нормама, па
“погађање” субјеката радног односа о садржини рада, условима рада, о правима и
обавезама на радуу при таквој сигуацији постаје излшпно. Наравно, ово уз услов да
субјекти утовора о раду законску обавезу о садржини уговора о раду упросте до
крајњпх граница.
(чланак примљен 01.09.99.)

Проф.др Милена Пешровић,
Правни факулт ет у КраГујевцу

А рбитраж а и привремене мере
У водне еапом ене
Прнвремене мере су у арбшражном поступку значајне нсто толнко колнко п
У судском. Одређују се са цнљем да у одређеним околностнма оснгурају зангппу
повређеног плн угроженог права илп пмовнне до доношења одлуке о предмету
спора. Другим речима, њима треба да се осигура $ш из цио међу странкама до
окончања спора.
Ситуације због којнх постоји потреба за одређивањем прпвремених мера су
бројне н разноврсне, па су отуда врсте п садржша прнвремених мера веома разлпчитп. Посматрано у најшпрем смислу, у упоредном праву се прнвремене мере традиционално групишу у три категорнје: а) мере за обезбеђење доказа; б) мере усмерене на стабилизацпју односа између странака током поступка, н, ц) мере са цнљем оч)-вања дате фактнчке плн правне ситуације (прнвремене мере $1 пс 1о хеп5«).1)
Наша разматрања ће бнти усмерена на последње наведене привремене мере,
дакле на привремене мере у ужем смислу, собзиром да су оне у контексту арбитраже најспорнпје. У ту сврху навешћемо неке типичне случајеве и најчешће коришћене врсте привремених мера.
Пршзремене мере се могу одредитп, нпр., са цнљем оч^вања робе која је предмет спора и то у внду налога да се она депонује код треће особе како би се спречи1.

Види: КиоерДег-8с1"№ге1гег, Дез ше$иге5 ргсткоћеб е1 Г агђкгаое, КесиеД Де Иауаих $ш$$е5 $иг Г
агГи1га°е ш1етаиопа1, 2ипсћ. 1984., р. 223-224.
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ло њено скрпвање, уклањање или отуђење. С друге стране, може се наложити
продаја лако кварљиве робе, како би се избегла пггета или проширио спор. У истом смислу може се наложити депоновање извесне суме новца на банковни рачун
како би се избегла девалвација суме о којој се ради. Даље, привремене мере се Могу односити на обезбеђење трошкова поступка или обезбеђење извршења одлуке,
али исто тако и на забрану обуставе радова код уговора о грађењу, нпр., или забрану коришћења предмета уговора о чартеру на начин који није сагласан уговору. Наведене, као и све остале привремене мере, могу се захтевати како пре почетка, тако и у току арбитражног поступка.
Очигледно је, већ пз овог кратког набрајања, да привремене мере, по правшгу,
могу имати две функције:
а) зашгиту спорне имовине од злоупотреба које чхшп једна страна уговорница,
или,
б) обезбеђење предвиђеног специфичног извршења уговора.
Следи, дакле, да су основне карактеристике прпвремених мера њихова изузетна разноликост, затим, привремени карактер (јер треба да обезбеде правну
заштиту до доношења коначне арбшражне одлуке), као и ограниченост предметом спора. Познавање наведених карактеристика и самог квалптета привремене
мере може бити од помоћи странци да захтева или не привремену меру, када то
треба да учпнп, и што је најважније, од кога. Ово због тога што врсте и садржину
расположивих привремених мера и других мера обезбеђења, њихово дејство као и
начин спровођења одређује 1ехј'оп?'! Дакле, и у материјалноправном и у процесноправном погледу за њих је меродавно национално право државе у којој су затражене.
Будући да арбитража представља приватно правосуђе базирано на аутономпји воље странака, без могућности примене принуде, поставља се питање да ли
она може да одређује привремене мере, или странка која жели да заштиги своје
интересе док се не донесе коначна одлука у ту сврху мора да се обрати суду иако је
спор поверила арбитражи. Ово је централно питање редова који следе. Као што
ћемо видети решења упоредног арбитражног права се у многоме разликују.
I Н адл еж н ост суда
1.
У неким националним правним системима арбитри немају право да одређују
привремене мере. Оно је резервисано само за државне судове. Услови под којима
национални судија може да одреди и изрекне привремену меру као и врсте привремених мера које му стоје на располагању произилазе нужно из његовог националног права, најчешће из закона о грађанском судском поступку или из закона о извршном поступку. Примери оваквог односа према праву за изрицање привремених мера могу се наћи у италијанском праву (чл.818. Законика о грађанском по2.

Вуковић, Међународно грађанско процесно право, Загреб, 1987., стр. 196.

ступку, у коме се изрнчито наводи да арбитри не могу изрицати заплену ијш друге
мере обезбеђења); аустријском праву (чл.589. Законика о грађанском судском поступку); швајцарском праву, али само у случајевима у којима се примењује Интеркантонални конкордат из 1969. (чл.26.) - случајеви за које је надлежна домаћа арбитража и случајеви у којима је искључена примена савезног Закона о међународном приватном праву. У великом броју других националних правних система као
што су грчки, либијски, фински, пакистански, новозеландски, јапански и тд./^такође је изричито предвиђено да су само редовни судови надлежни за изрицање
привремених мера.
У југословенском процесном праву нема прописа који децидирано одређују да
ли арбитража може да доноси привремене мере. У теорији се, на основу чињенице
да арбитража не може да предузима принудне мере нити да изриче казне, изводи
закњучак да арабитража није овлашћена да изриче ни привремене мере. Овај
став потрвђује чл.42. Правилника СГА, према коме: "Постојање арбитражног
уговора о надлежности Арбиграже не дира у право странака да се обрате надлежном редовном суду за доношење привремене мере и мере обезбеђења." Такве захтеве, а и мере које на темељу њих суд донесе, заинтересоване странке треба без
одлагања да саопште секретаријату Арбптраже. Чини се да наведена формулација
није најсрећније одабрана. Наиме, језичким тумачењем овог правпла могло би се
закључити да је странкама остављена алтернативна могућност.
2.
Искључива надлежност суда да одреди привремену меру у спору који решава арбитража значи да би сваки супротан споразум уговорних страна, било директан било индиректан, остао без дејства у погледу оних привремених мера које се
не изврше добровољно и за које је, због тога, потребна помоћ локалног суда. Да
ли је овакав став у супротности са чланом П став 3. Њујоршке конвенцпје према
ком е:" Суд државе уговорнпце коме је поднесен на решавање спор о неком питању о коме су странке склопиле уговор у смислу овог члана, упутиће странке на арбитражу, на захтев једне од њих, осим ако установи да је тај уговор престао битп
ваљан, да је без дејства или неприкладан за примену." Др}тим речима, да ли се
Њујоршка конвенција односи на привремене мере, односно да лп постојање пуноважног арбитражног уговора значи да суд треба да се уздржп од поступања и да
ствар упути на арбитражу? Мшпљења су различита! Велика већина аутора заступа гледшпте, а пракса га углавном усваја,34) да се Њујоршка конвенција не прпмењује на привремене мере, па стога није препрека судовима да изричу привремене
мере у случајевима који су поверени арбигражи. Наведенп закључак потврђују
чланови VI (т.4.) Европске конвенције о међународној трговачкој арбптражи, од
1961., и чл.9. Модел-закона ЦНСТГВАћ-а, од 1985., у којима се изричпто наводи да
3.
4.

За ове, као и друге земље види: Кићшо-баттаПапо, 1п1:ета11опа1 Агћтаиоп Дада, Во81оп,
1989., р. 347-348.
Види: УагаШ, РгоУ1бшпа1
Меабигез т
1тетаиоиа1 Соттегс1а1 АгћДгаћоп, у:
На§ие-2а§гећ-Оћеп1 Еббауз оп 1ће ћаи' о? ћлетаиопа! Тгаће, N 0. 8., 1991., р. 152-160.

се захтев за привремену меру који је упућен суду неће сматрати инкопатибилним
са арбитражним споразумом.
Дакле, по мишљењу које преовлађује, суд може да изриче привремене мере
пако спор решава арбитража. Има мшпљења која у том погледу иду још даље. По
њпма суд не само да може да пзриче привремене мере него је једини поравосудни
меднј којц у погледу посгнзања обезбеђења странцн може да пружи правну заштиту.^Овакав став се правда чињеницом да арбитража као недржавни правосудни
орган није овлашћена да сама предузима принудне мере нити да изриче казне због
чега треба заклучптн да није овлашћена да одређује и извршава принудне мере
обезбеђења потраживања.
Наравно, има и другачијег начпна размишљања, што потврђују судови, посебно у Амерпци. Наиме, некп су у својим одлукама заузели став да постојање арбитражног споразума лпшава суд надлежности да решава о било чему другом осим о
шггању да ли странке треба упутити на арбитражу. Други судови су, међутим,
изрицањем и извршењем привременпх мера пружили подршку поступку који се
водио пред арбитражом, што указује да је савремена судска пракса САД подељена.6)
П Н адл еж н ост арбитраж е
1. Др)ту категорију земаља чине оне земље које арбигру дају могућност да
изриче привремене мере и то било изричитим законским прописима, било прихватањем, односно спровођењем привременпх мера које је арбитар одредио. Ово решење без сумње све више узима маха, а то потврђују најновије измене многих националних арбитражних прописа. Примера ради наводимо немачко арбитражно
право у коме је правпло да само државнп судови (а не и арбитража) могу да изричу
привремене мере (чл.1036. 2РО) важило до 1.јануара 1998., када је ступио на снагу
нови немачки арбитражни закон, прецизније када су извршене измене 2РО. Базирано на Модел-Закону ТЖСГГКАБ-а ново немачко арбитражно право, одредбом
чл.1041., изричито овлашћује арбитражни суд да, на захтев једне од странака, изда
прпвремену меру. Наведена одредба иде чак и даље од чл.17. Модел-Закона, јер у
пар.2-4. одређује да суд, на захтев странке, може дозволити извршење привремене
мере издате од стране арбигражног суда (осим ако захтев није већ упућен суду).
На овај начин ојачана је сама арбитража зато што у многим јурисдикцијама, уколико су дозвољене, привремене мере издате од стране арбитражног суда нису покривене "нзвршном машннеријом".567) Према одредбн чл.1033. не сматра се пнкопатибилним са арбитражним споразумом уколико се странка, пре или у току арби5.
6.
7.

Види: Голдштајн, Трива, Међународна трговачка арбитража, Загреб, 1987., стр.353-354.
Види: Станивуковић, Међународна Трговачка Арбитража у праву САД, у: Међуиародна
Трговачка Арбитража, страна права и закони, Београд, 1996., стр.129. и след.
ВоскбЦе^ећ Ап кигоЉсПоп 1о 1ће Иете Сеппап АгћНгаћоп Ас1 ћавес! оп Ље 1ЖС1ТЕ.Аћ Мо4е1
ћада, Агћкгапоп 1п1етаиопа1, Уо1.14, Ир. 1/1998., р. 25.

тражног поступка, обрати суду да одреди привремену меру или меру обезбеђења
која се односи на предмет спора.
Сличан став садржан је у савезном Закону о међународном приватном праву
Швајцарске, који је ступио на снагу 1. јануара 1989., а према коме привремене мере
и мере обезбеђења може да донесе арбитражни суд на захтев једне странке уколико се странке нису другачије споразумеле. Уколико странка изречену меру не изврши добровољно арбитражни суд се може обратити надлежном редовном суду за
помоћ у извршењу. Овај ће применити своје сопствено право (чл.183. и 184.). На
истим позицијама су и енглеско,8'*белгијско,9) канадско101) и нека друга права.
Правилници значајнијих арбптража такође прихватају поменуто решење. Тако, нпр., Међународна правила А А А , из 1997., у чл.21., изричито наводе:
"1. Н а захтев било које странке арбптражни суд може одредити привремену
меру коју сматра потребном, укључујући мере за заштпгу и чување имовине.
2. Такве привремене мере могу се одредити у формп прпвремене арбитражне
одлуке и арбитражни суд може захтеватп обезбеђење трошкова таквих мера.
3. Захтев за привремену меру који странка поднесе редовном сду не сматра се
пнкопатибилним са арбптражним уговором нпти се сматра одрицањем од тог уговора."
Готово идентична решења нуде п чл.25. Арбитражних правила лондонског
Арбитражног суда, из 1998., затим, чл.37. Арбигражних правила холандског Арбптражног института, из 1986., чл.23. Арбигражнпх правила 1СС Арбиграже, из
1998., као и чл.26. Правилника Интерамерпчке трговачке арбитражжне комиспје,
из 1982.
2. У овим земљама арбитража може, на захтев странке, нли по сопственој
оцени, уколико то сматра потребним и неопходним, сама да одреди прпвремену
меру, нпр., заплену одређене имовине туженог за коју постоји опасност да пропадне или да се уклонп, или нпр., да забрани туженом да престане са радовима на
изградњи, итд.
Право арбитра да одреди привремену меру не искључује јурисдикцију државног суда па су оба форума у овој ствари конкурентно надлежна. И) Тако странке,
већ у арбитражном уговору, пли каснпје, у току поступка, могу овласпгги арбитре,
односно упутити им захгев за пзрпцање прпвремене мере. Уколико се не определе за ову солуцију оне могу дпректно да се обрате надлежном суду.12-1Ова алтернатива у навећем броју случајева је боља јер одуговлачење тиме што се иде преко
арбитраже, а онда п преко суда (наравно у случају да се изречена привремена мера
8.
9.
10.
11.

Чл.12. Закона о арбитражи Енглеске, од 1950.
МаИау, ТС.С.А-Со т т егсја! АгМТгаиоп, Уо1.У, 1980., р.13. н 14.
Чл.17. канадског Закона који се односи на траговачку арбитражу, из 1986.
Напомињемо да има другачијих ставова и подсећамо на праксу неких америчких судова, о
којима је већ било речи, а по којој арбитражни уговор искључује надлежност редовног
суда чак и за привремене мере.

не изврши добровољно) може захтевану меру да учини спорном, посебно у времену када се имовима може преместити "притиском на дугме." 1213145)
Захтев упућен нацноналном суду не сматра се инкопатибилним са арбитражним уговором нити протшшим овлашћењу арбитра, осим ако је оно искључиво
(пгго је ретко) и ако је таква искључивост пуноважна по правшшма меродавног
процесног права.
Због постојања конкурентне надлежности арбитраже и националног суда
странке су у погледу изрицања привремених мера у принципу слободне да:
а) дефннишу обим таквих мера арбитражним уговором, било одређивањем
врсте мера или искључењем неких од њих;
б) искључе овлашћења арбитра, ако је таква могућност предвиђена меродавним процесним парвом (оваква могућност постоји у свим правима у којим се изричито каже да арбнтри могу одређивати привремене мере ако се странке нису другачије споразумеле - нпр., чл.183 (1) швајцарског Закона о МПП,
ц) изричито предвиде надлежност суда за изрицање привремене мере,
д) одреде да арбитар може користити овлашћење да изриче прнвремене мере
само ако постоји захтев странке или и по сопственој оцени. )
Привремена мера коју одредн арбитар није препорука већ обавезује странку.
Наравно, ако је она, ипак, не изврпш добровољно, арбитража ће морати да се
обрати суду за помоћ. Иначе, привремену меру арбитажа најчешће доноси у формн привремене арбптражне одлуке или налога.
У сваком случају странка која захтева одређену прнвремену меру треба добро
да размисли ком форуму ће захтев да упути - арбитражи или редовном суду. При
томе мора познавати како процесно право земље седшлта рабитраже тако п право земље где привремена мера треба да се изврши јер се она могу разликовати. У
таквој сптуацији суд земље извршења може да одбије помоћ позивајући се на то да
су овлашћења арбитра да донесе привремену меру у супротности са његовим јавним поретком.

12. У неким случајевима ово право је гарантовано законом. Тако, према чл.12(6) енглеског
Закона о арбитражи, из 1950., енглески судови имају овлашћење да, на захтев странке,
издају привремену меру у погледу чувања, надзора или продаје робе која је предмет спора.
Ово важи у случају да се поступак спроводи пред енглеском арбитражом. Супротно, ако
се он спроводи ван Енглеске исти ти судови могу да се огласе ненадлежним.
13. .СћпбИап В6г1ш<>ТЈћ1е, АгћкгаИоп ашЈ МеЉаћоп ш 1п1етаИопа1 Визшебб, НаЈие, ЦошЗоп,
ВобСои, 1996., р.68.
14. Чл.6(4) Европске конвенције; чл.9. Модел-Закона ЦТЈСГГКАЕ-а
15. Ветагсћш, Тће Ро^егб оГЉе АгћЦгаЉг ш СопбепшШгу ашЗ Ргоујбшпа1 Меабигеб ш Метаиопа1
АгћПгаИоп, 1СС РићИбћшд 5.А., 1993., р.27.

Ш П рактични проблем и у изврш ењ у привремених мера
У оба поменута случаја, н када о прнвременој мерн одлучује арбнтража н када
о томе одлучује редовни суд, могуће су нзвесне тешкоће у реалнзацнјп, односно
остварењу сврхе привремене мере.
1. Уколпко арбитража треба да одреди привремену меру најочигледнија тешкоћа лежи у чнњеници да потреба за привременом мером може постојати пре него што је арбитражни суд конститунсан. Очигледно је да не постоји још увек форум који би меру изрекао. Стога остаје једино недлежност редовног суда.
Даље, овлашћења арбитра су стриктно ограничена и гапопае регхопае и гаХшпае таХегше. То значи да арбитража може наметати обавезе искључиво лицима
која су јој поверила решавање спора, као и да не може одлучивати о питањима пзван повереног предмета спора.
Оно што је најважније, арбитража не може да примени принуду, нити јој
странке могу поверити гакво овлашћење. Очигледно да је домен у коме арбитража може да одређује привремене мере пршшчно ограничен п у погледу лпца п у
погледу предмета спора.
Истовремено, питање је да ли прнвремена мера, као привремена арбитражна
одлука, има снагу извршног наслова, односно да лп ће је, као такву, судови извршаватн. Ово стога што се често истицало да судови могу да извршавају само коначне арбитражне одлуке. Наравно да одговор зависп од 1ехјоп земље извршења.
2. У случају када је државни суд искључиво надлежан да изрекне привремену
меру, као и у случају када постоји конкурентна надлежност, а странка се определи
за суд, остаје пптање од ког суда треба да захтева изрнцање прпвремене мере. Питање није једноставно како се на првн поглед можда чини.
Прво, чини се можда природним да се странке обрате суду земље у којој је седшпте арбитраже. Под претпоставком да он донесе привремену меру и да се предмет обезбеђења налази на територији његове јурисдикције, неће бптп никаквпх
потешкоћа у споровђењу такве привремене мере. Међутим, у највећем броју случајева, странке бирају арбитражу са седиштем у неутралном месту, које нема битне везе нити са странкама, нттти са утовором, а посебно не са землвом у којој се налазп ствар илп у којој треба да се нзвршп чинпдба која је предмет обезбеђења. У
таквом случају привремену меру доноси суд једне земље (земље седпшта арбптраже), а она^треба да се извршн на територији друге земље. Дпректна носледица је
да донета привремена мера мора да прође поступак прпзнања. Да ли ће то бптп
могуће н под којим условима зависиће од 1ех/оп земље признања. Сада већ настају
тешкоће јер у упоредном праву не постоје јединствена гледншта о признању дејства страних прнвремених мера. 16ДСао препрека признању наводи се привремени
карактер такве одлуке, односно да она није коначна што је један од услова за признање.
Ово већ није проблем у земљама Европске унпје и земљама чланицама ЕФТА јер се Бриселска конвенција, из 1968., односно Лугано конвенција, нз 1988., од-

носе и на прпвремене мере. Одредбама ових конвенција, у идентичном тексту, поред поједностављквања услова за признање и извршење, а у циљу олакшања међународног правног саобраћаја, предвиђено је признање не само привремених мера
донетпх од стране суда већ п онпх које доноси арбитар.
Правило о прпвременим мерама садржано у чл.24., а које гласи: "Прпвремене
мере укључујући и обезбеђење, које су одређене у праву једне државе уговорнице
могу се изрећи од стране те државе уговорнице и кад је за одлучивање о главној
ствари надлежан суд друге државе уговорнице," јасно раздваја надлежност за привремене мере од надлежности за главну ставр. Наиме, за изрпцање привремених
мера и других средстава обезбеђења може бити надлежан не само суд државе који
је надлежан за мерпторно одлучнвање о главној стварп већ и суд друге државе
утоворнпце. Ово ће најчешће бити суд државе у којој се налази имовина која је
предмет спора, или се пзводе радови који су, тадко је, предмет спора, што упућује
да су фактички разлози извалн потребу за раздвајањем надлежности.
Друга могућност која странкама стоји на располагању је да се директно обрате суду земље где се налази имовима или ствари које су предмет обезбеђења. Дакле, у шггању је суд земље у којој се не спроводн арбитражни поступак, односно којп ннје надлежан за мериторно одлучивање о главној ствари. Да ли ће он прихватити илп одбити да изрекне привремену меру зависи од његовог 1ехЈоп.
Тако је у случају Тће Сћаппе1 ТиппеГ Сгоир Пс1. апЛ Апо1ћег V. ВаЏоиг Веапу
СошСгисиоп Пс1. апА Оћћеп, пз 1992., спор настао између енглеске и француске
компаније, а утоворена је надлежност 1СС Арбитраже са седиштем у Бриселу.
Странка се обратпла Трговачком суду у Лондону са захтевом да извођачу забрани
обуставу радова. Трговачкп суд је одбио да изда тражену привремену меру. Апелациони суд је разматрао питање да ли је енглески суд надлежан да одређује привремене мере узимајући у обзир да се арбитражни поступак водио у Бриселу, а не
у Енглеској, и да је радове који су предмет привремене мере требало извести у Енглеској, или барем делом у Енглеској. Позивајући се на чл.12 (6(х)) Арбитражног
закона из 1950., Лорд Јизгке 51аи§ћ1оп је закључио да енглески суд није био надлежан да изда прпвремену меру пошто је седиште Арбитраже у Бриселу и да је суд
земље седишта арбитраже искључиво надлежан.167
16. У погледу југословенске судке праксе, по схватању Врховног суда Србије (Гж. 46/93, необјављено, из архиве суда) и привремена мера као одлука страног суда може бити призната у
Југославији ако су испуњени сви законски услови за признање стране судске одлуке. У
Аустрији, нпр., између свих билатералних конвенција које је ова земља закључила у материји признања и извршења страних судских одлука, само се једна, закључена са Норвешком 1984., односи на све привремене мере, друге се односе на одређене типове
привремених мера, док треће искључују, изричито или прећутно, признање привремених
мера, цит.према Кешег, ћез теашгеб ргоугбоњез е1 сопбег/аСоиеб е! ћ'АгћДга§е 1пСетаиопа1,
по1аттеп1 ЈАгћПга^е СС1, у Међународна привредна арбитража, стање и песпективе,
Зборник реферата, Београд, 1997. стр.163.
17. Цит. према ВошЈ, Тће ЦаШге о! СопбегуаМгу аш! РгоУ15Јопа1 Меааигеб ш Соп5ел/а1огу апс! РгоУ1510па1 Меазигеб ш 1п1егпаиопа1 Агћћгаиоп, р.15.

У једном другом случају, Уоез1-А1р1пе Ак1т§е$е115скај1 V. Кеп-Кеп Сћет как апЛ
ГепИ&егз ПШ (1п СкјиШаЈшп), из 1992., спор се водио између аустријске и кенијске
фирме, предвиђена су правила 1СС Арбитраже, аустријско право за меритум спора, а седингге Арбитраже у Лондону. Арбитражним уговором странке су изричито
предвиделе наддежност суда за изридање привремених мера. Енглески суд је одбио да изрекне привремену меру са образложењем да само седихпте арбитраже у
Енглеској није довољан разлог који би обезбедио блиску везу између прпвремене
мере и енглеског суда.
Ово је једно од могућих решења. Друго би било да суд државе од које се тражи
привремена мера, а на чијој се територији не води арбитражни поступак, себе шхак
прогласи надлежним п донесе затражену привремену меру. Понашање суда једпно
зависи од његовог 1ехЈоп.
IV Закљ учак
Коначно, одговор на питање да ли арбитража може или не може да доноси
привремене мере даје правило 1ех агкпп. Под претпоставком да арбитража може
да доноси привремене мере изречена привремена мера ће бити перфектна на територији земље седишта арбшраже. Да ли ће дејствовати и на терпторији земље у
којој се тражп њено извршење зависиће од права такве, дакле земље признања.
Уколико 1ех аЊпп искључује овлашћење арбитара да доносе прпвремене
мере, они, ипак, могу поступати на два могућа начина. Прво, могу констатовати да
нису надлежни да доносе привремене мере и упутпти странке на редовнп суд. У
другом случају, ако онп ипак донесу привремену меру, она ће бити без дејства у
земљп у којој је донета. Све ово под претпоставком да се прпвремена мера не изврхпп добровољно. Да ли ће тако донета привремена мера имати дејство у другпм
земљама, посебно у земљи извршења, зависиће искључиво од става тих земаља,
односно од њиховог 1ех/оп.
Најновнје измене арбитражних правпла, посебно правила најзначајнијих институционалних арбшража, а које су се догодиле у последњих пар годпна, указују
на тенденцију давања све хппрег овлашћења арбитрима у погледу пзрпцања привремених мера. Да би се оваква решења практично реализовала п тиме олакшао
међународни саобраћај, неоиходан је фелксибилнији став националних законодавстава и судова у погледу признавања де јстава страних прпвремених мера. Један од
начина постизања овог циља јесте и прецизније регулнсање наведеног проблема
кроз међународне конвениије (бпло билатералне илп мултилатералне).

Д р Душица П алачковић,
ванредни професор, П равни факултет у Крагујевцу

П р и м е н а п р ав и л а ц и в и л н и х су д ск и х п о ст у п а к а п ри уп и су у
судск и р е г и ст а р
Упнс прпвредних п другпх законом одређеннх субјеката у судски регистар подразумева да се то чини у законом одређеном постутжу, применом одређених правила процедуре. Истовремено и сам допуштени и извршен упис често условљава
настуиање спорннх ситуација које се, опет, разрешавају применом конкреших
процесноправних норми. Дакле, говоримо о две могуће солуције у примени правила цивнлне процедуре - једној која упућује на правила самог уписа, и другој, која
може произаћи из самог уписа. При томе мислимо на незаконит упис, неоснован
или ништав упис. То, практично значи да поступак уписа, онако како је означен у
законској регулативи није један (да ли је и јединствен у погледу правних карактерисгнна, односно квалификације?), већ се може говорити и о "посебним" поступцима везаним уз упис у судски регистар.

1.Позитивноправно регулисање материје уписа у судски регистар
Материју уписа у судску регистар регулшпе Закон о поступку за упис у судски
регистаршу даљем тексту Закон) и Уредба о упису у судски регистар12)(у даљем
тексту Уредба). Одредбом чл.1. Закона прецизирано је да се на поступак уписа
примењују правила ванпарничне процедуре. Правно регулисање овог поступка у
надлежности је савезне државе (према уставним компетенцијама за материјал1.
2.

Закон о поступку за упис у судски регистар, С.лист СРЈ, бр.80/94
Уредба о упису у судски регистар. Сл.лист СРЈ, бр.1/97

но-правне односе п судске поступке њихове заштите), нгго говори о поштовању
ранга прописа у овој материји. То да у материји ванпарнице посгоје и републички
законш од којих ЗВ П једини утврђује и известан број општих принципа ванпарничне процедуре нема, дакле, значаја за овај поступак.
Бројност правила Закона о: субјектима уписа; субјектима у поступку уписа,
посебно предлагачу, противнику предлагача, као и учеснику; овлашћењу за покретање поступка; надлежности суда; пријави за упис, односно подацима које она
мора да садржи, начину подношења пријаве, начину њеног испитивања; подацима
који се уносе у регистар; начину одлучивања у поступку, односно врстама одлука,
садржини решења о упису; допуштеним правним лековима и поступаку по правним лековима; последицама утврђивања неоснованог уписа, као и условног и обавештавајућег уписа, може, даље упутити на закључак да је Закон материју уписа
свеобухватно регулисао, али и о томе да је сама "ванпанрична правна ствар" била
довољно специфнчна да би се регулисала посебним прописом.
Поред уставног овлашћења (из чл.99. Устава СРЈ) и нпз суштинских промена
у врсти и начину организације привредних субјеката, посебно нови типови привредних субјеката, специфнчни услови њпховог констшупсања, престанка, статусних промена и сл.,345-1али п процес својинске трансформације3-1који је у току, условили су потребу прецизирања тзв. формално-правних услова (из чл.33/3 Закона),
доношењем помевуте Уредбе.6^Истовремено она садржи и низ правила о начпну
вођења регистра п помоћних књига, обрасцпма и њиховој садржини и друге "техничке" детаље (Део Ш Уредбе).
Морамо приметпти да Закон п Уредба садрже понецде ццентична решења
што је могло бити избегнуто. Тако, нпр., чл.23/1 Закона прецизира податке којп
се, у зависности од предмета утшса, уписују у регистар, а то чнни и чл.2/2 Уредбе,
са изузетком послова спољнотрговинског промета које обавља субјект уииса и
заступањем у овим пословима. Слично је са одредбама чл.22/1 Закона и чл.2/1
Уредбе, као и са чл.65. Закона и чл. 74/1 Уредбе. Такође, извесна поклапања у регулисању појављују се п у односу' на Закон о предузећима.
2. П равне карактеристике поступка за упис и "посебних" поступака
Сходна примена 31111 из чл.17. Закона свакако отвара проблем адекватностп
правила једне спорне и двостраначке процедуре. каква је парнична, у једном вана3.

4.
5.
6.

Закон о ванпарничном поступку, Сл.гласник СРС, бр.25/82, који се примењује од 1.01.1993,
као и низ посебних закона који за поједине правне ствари прописују примену ванпрничне
процедуре.
Закон о предузећима, Сл.лист СРЈ, бр. 29/96
За СРС то је Закон о својинској трансформацији, Сл.гласник СРС, бр.32/97.
Њеним ступањем на снагу јануара 1997. престало је важења претходне Уредбе о упису у
судски регистар предузећа и других правних лица која обављају привредну делатност, из
1990., као и Правилника о обрасцима и начину уписа у судски регистар из 1989.

прничном, по претаоставци "неспорном", а често н "једностраначком" пост}гпку.
Одговор на постаагвено пптање подразумева, даље, претаодно разрешење дилеме
да ли сви "посебни" пост\тпш које помиње Закон имају управо поменуте карактеристпке, илп су то само некп од њих?
Тхпшчну ванпарничну нроцедуру, односно неспорни поступак,7) уз то и једностраначки, препознајемо у поступку процене услова за упис по поднетој пријави.
Поступање суда се, парктично, своди на испнтивање испуњености законом предвиђених формалноправних и материјалноправних услова за подношење пријаве.
То, међутим, није сучај п код неких других типова поступака који су предвиђенн Законом. Такви су: поступак за упис промене и брисање уписа одређених
података (в. чл.50. п 51.), поступакза брисање неоснованогуписа у судски регнстар
(в. чл.59-63.) и поступак за брисање условног и обавештавајућег уписа (в.чл.64.).
Поменути трећи, однос упис условног и обавештавајућег уписа спецпфични су
по начпну покретања и вођеЊа. Они се покрећу п воде искључиво по службеној
дужности у два законом одређена случаја: први, када се бршпе забележба услед
престанка разлога због којих је и извршена, п други, када истеком времена за које
је дата сагласност за обављање одређене делатности престаје и дата сагласност.
Начело официозности, које је иначе карактеристпчно за бројне ванпарнпчне поступке, овде у пуном обиму долази до изражаја.
Остали поменути поступци: упнс промене, брисање одређених података и
брисање неоснованог уписа, нису, према слову закона, једностаначки. Н а овакав
закнучак упућује одредба чл.50/2 Закона, која као иницијалхш акт означава предлог, и, даље, као део битних елемената које предлог мора да садржи наводи и "означење" противника предлагача, преко његове фирме, односно назива и седингга.
Што се њихове "спорности" тиче, низ одредаба упућује на присуство тзв. латентног спора који, свакако има нешто друтачије карактеристике од "типичног" спора, какав је онај у парнпци.
Реч је о несагласности о питању разрешења једне спорне правне сптуације,
пгго је у теорпји ванпрничног поступка прихваћено као одлика управо ове, посебне категорије постунака. То је и један од кључних разлога да у извесном броју савремених правних система овакве правне ствари нису ванпарничне. То, још увек
није случај и са решењима која су прихваћена код нас. Стога су и решења која су
типична за ванпарничне правне ствари које су неспорне и једностраначке прихватају , према тренутном стању прописа и у овој материји прихваћења. Потврде
овом ставу су бројне. П ре свих примена општег дела Закона и у овим постушхдма,
али и, конкретаије, нпр., у одредби чл.46/4, о потреби образлагања решења и за
случај "решавања опречних предлога учесника."
Претходна разматрања имају практично за циљ да покажу суштинску разноликост ванпарничних предмета чак и када је идентачна правна материја у питању.
7.

Видети више, 51а1еу, Моп-сопХепиоиб Ргосес1ш§5 апс! Хћегг 4еуе1оршеп1, Оеп. Кер., VII светски
конгрес за процесно право, \Уиг1зћиг§, 1983.; Дика, Изванпарнично процесно право,
Загреб, 1984.; Ракић-Водинелић, (Не)потребност ванпарничног поступка, ПЖ, 1/90.

Н а шшоу укупне ванпарничне материје ово је, свакако, још израженије. Овако
крупне теоријске дилеме ипак су разрешиве, уз напор претраге решења која нуде
страна законодавства и правна теорпја, дакле упоредноправним приступом, а са
основним циљем да се изнађу она, најприхватљивија, која пракси неће остављати
значајније дилеме.
Ваља потенцирати закључак да је Закон о поступку за упис у судски регистар
један од ретких савезних прописа који у целини регулише посебан ванпарнични
поступак. Има, међутим, и оних других који само упућују на примену правила ванапрничне процедуре за конкретне правне ситуацпје. Тада се отвара проблем примене општих правпла ЗВП , мада републичког прописа, али у недостатку других,
општпх начела8) Разматрања о пострупку уписа стога неминовно воде закључнвању да је за оно језгро ванпарничнпх поступака, а њих нпје мало, којп према
уставној подели надлежности морају бити регулисани савезном регулативом, било
неопходно донети савезнп закон о ванпарници са општим одредбама које би се
прпмењивале и у посебним поступцима из републичке надлежносш. Тиме бп бпо
испоштован и нужни ранг прописа, алп би се избегла и непотребна понављања у
посебним законима. Оваквом свеобухватном реформом ванпарнице бпла би предвиђена и процесна решења која су најадекватнија каракгеристикама ових правних
ствари. Посебно бп се тиме избегла, неадекватна, прпмена општих одредаба републичких закона о ванпарници за поступке из надлежностп савезне државе. Таква решења појављују се и у судској пракси. Републпчкпм проппсима би, у овој варијанти, остала само специфична решења за поступке из надпежности републике.
Овакво размишљање подразумева, међутим, претходну квалификацију "ванпарничне правне ствари" прнменом јединствено прихваћеног критеријума. То је и
један од насложенијнх проблема у теорији цивилних судских поступка за који право решење још увек није понуђено. Односно, није стрпктно разграничена парнична и ванпарнична правна ствар, а проблем је једним делом комшшкован и потребом компарирања са управном правном ствари.
Истовремено, ово решење подразумева "инвентарисање" укупне материје
ванпарничних поступака, дакле и посебних прописа (савезних и републнчких) и
републичких закона о ванпарници у којима, такође, налазимо неусклађеност са
уставним прпнцишша поделе надлежности.
3. Н ека специф ична процесна правила о упису у судски регистар
Полазећи, дакле, од специфичне правне регулативе која се примењује у конкретном ванапрничном поступку за упис у судски регистар, неминовно је компарирати решења Закона, опште принципе теорије ванпарничног поступка (а онп су
8.

Види, Дика, Проблем савезног закона о изванпарничном поступку, ПМ, 11-12/87., Дика,
Потреба доношења новог закона у изванпарничном поступку, ПЖ, бр. 1/90.,Палачковић,
Ванпарнични поступци - законодавне компетенције и оцена садашњег стања, “Актуелна
питања југословенског процесног законодавства", Зборник радова, Београд, 1996.

усвојени у Општпм одредбама ЗВП) и класичне правне институте парничне процедуре која се сходно примењује у поступку уписа.
3.1. Н адлежност за упис у судски регистар
Свакако да треба поћи већ од правила о надлежности суда за вођење овог поступка. Закон решава питање месне надлежности - надлежан је суд на чијем подручју се налази седиште субјекта упнса, тзв.регистарскп суд (чл.18/1). Осталим
одредбама (чл.18/2.3.4.5; чл.19.; чл.20. п чл.21.) о месној надлежности задржан је
критеријум седппгга и за специфичне ситуације поделе или повезивања субјеката
утшса, односно оснпвања новог поделом, даље за зависна предузећа, као и за делове којп имају одређена овлашћења у правном промету, уз нужне спецнфичносги у
одређењу самог седпшта субјекта уписа. Заправо, критеријум седипгга је прихваћен као пскључив, са само два пзузетка, у чл.18/2, за упис организовања нових субјеката уппса насталих поделом првобитног, и чл.18/5, за упис уговора о предузетнпштву. Одредба чл.19. прописује "двоструки упис" за случај постојања делова
субјекта уииса који имају одређена овлашћења у правном промету, а седиште им
је на подручју друтог регистарског суда. Сам појам седшпта одређен је чл.22/1 ЗП ,
као и да се седппгге утшсује у регпстар о чему одредбу понављају свп релевантни
прописи.
Стварна надлежност суда за вођење овог поступка одређена је, наравно, Законом о судовима СРС9\чл.15/2,а; у даљем тексту ЗС). Надлежан је, као првостепени, прпвредни суд. И з одредбе чл.16/а, пстог прописа, следи и да је друтостепени, односно суд који решава по жалби, Виши привредни суд.
3.2. Систем правних лекова
У овом посгупкуд поред жалбе на решење о упису у судски регистар, законом
је изрпчито предвиђен још један, овога пута ванредни правни лек - захтев за заштиту законитости (в.чл.56, 57. и 58.). То условљава и надлежност Врховног суда
Србије у поступку по овом правном средству (в.чл.17/1,б З С ).
Када је о жалби реч, Закон усваја у нешто измењеном облику с обзиром на
специфичности постуика уписа, решење тшшчно за ванпарничну процедуру (оно
је садржано и у чл.2171 ЗВП ), којпм је предвиђено да првостепени суд може одлучивати о жалби и своје решење укинути или преиначити, под условом да се тиме
не вређају права других учесника поступка (в. чл.53. Закона). Нанме, под условом
основаности жалбе и када нема потребе за допуиом поступка, регистарски суд ће
правну ствар "решити друтачије" и новим решењам "замешгги претходно". Мада
Закон изричито не условљава поступање регистарског суда по жалби њеном благовременошћу, то је, свакако, нужно. Општи принцип теорије ванпарничног процесногправа10) је дажалбанемаувекдеволутивно дејство. Решење из чл.53/4мора се, међутим, ради потпуности, тумачити у складу са оним из чл.54/1, односно да
9.

Закон о судовима СРС, СЛ.гласник СРС, бр. 46/91

другостепени суд може одбациги жалбу и стога што је неблаговремена, а то тшаШ тмапсИ.ч може значити да регистарски суд мора примити и такву жалбу и проследити је другостепеном. Може значити и да је првостепени суд направио погрешну процену благовремености, јер се и у парничној процедурижалба може одбацити и од стране друтостепеног суда због наблаговремености, а у овом поступку
првостепени суд има генерално овлашћење да одбаци жалбу као неблаговремену.
Ни то да регистарски суд доставља жалбу друтостепеном ако нађе да нема
основа за "замену" решења, не даје нзричпт одговор на пптање да ли је он могао
да одлучи да има основа за замену решења и по неблаговременој жалби. Чини се,
ипак, стога што је реч о ванпарници, прихватљивим управо решење да искључиво
другостепени суд може да одлучује и по неблаговременој жалби и то ако се тиме
не вређају права друтих лица заснована на решењу регистарског суда. Свако друто
решење супротно је и начелнма парничне п ванапрнпчне процедуре. У сваком случају оваквих дилема не би било за случај усвајања општпх принцнпа ванпарничне
процедуре у будућем савезном закону о ванпарничмом поступку.
"Замена" решења новим допуштена је и под условом да се у жалби износе нове чињенице, када се жалба третира као предлог за замсну решења, али само ако
такво шта води, по оцени регистарског суда, усвајању предлога за замену решења
у целини (чл.53/2,3 Закона).
Шта практично значи законска формулација о могућности "замене решења".
И з одредбе чл.53/1 произилази само да регистарски суд пма овлашћење да за случај "основаности" жалбе (без допунског поступка) реши захтев за упис "друтачпје" и замени своје решење новпм. Лексички "замена" може значитп и укидање, уз
доношење новог, и препначење решења. Укпдање је, према начелима парничног
процесног права допуштено под условом да је учнњена апсолутно бптна повреда
одредаба процедуре или када суд посумња у тачност чињеничног стања пли нађе
да је оно непотпуно.^^Преиначење је, пак, допуштено за случај да је првостепени
суд погрешно применио матерпјално право, односно када је друтостепенп суд утврдпо чпњенице које се разлнкују од оних пз првостепеног поступка, па примена
матерпјалног права на такво, ново чињенично стање, води и друкчијој мериторној
одлуци. Оба ова становишта, међутпм, изрпчито су предвпђена за поступање по
жалби друтостепеног суда. У нашем случају реч је о регистарском, дакле првостепеном суду којп по жалби испптује сопствено решење о упису. Став теорнје ванпарнпчног процесног права је, прп том, да и првостепенн суд по жалбп може одлучпватп мерпторно, односно донетп ново решење којпм плп препначује нлп укпда своје решење. ' Термнн "решитн друтачпје" пз поменутог чл.53/1 такође упућује на овлашћење регпстарског суда да одлучује мернторно, дакле и да одбпје захтев за упис по жалби.102
10. Видети, нпр., Познић, ор.сП., стр486., Ристић, В., Ристић, М., Приручник за нрактичну примену ЗВП, Београд, 1997., стр.70, коментар уз чл.21.
11. Видети, нпр., Познић, ГПП, Београд, 1989., стр.321-313.
12. Видети, нпр., Ристић, В., Ристић, М., оп.цит., стр.69. и след. (коментар уз чл.21.)

У погледу специфичности у систем)7ванредних правних лекова, Закон, одредбом чл.56., експлицптно одређ)'је искгвучиво разлоге за изјављивање захтева за
заштиту законитости: погрешна примена материјалног права и таксативно побројане бптне повреде одредаба поступка. Лексика одредбе упућује на захтев за заштпту законитости републичког (државног) тужиоца. Одредба чл.13. Закона забрањује ревпзију и понављање поступка. То практично значи да у случају одбијања
)тшса, односно одбацивања прпјаве пз најразличитијих разлога, предлагач)7 од
уобпчајенпх правшгх средстава цивплне процедуре остаје само могућност изјављпвања жалбе.
Ипак, закључивање о спстему ванредних правних лекова у посебним поступцима из Закона није потпуно без напомене о систему правних лекова у статусним
споровима из ове материје (нпр., код поступка за утврђивање ништавости уписа)
за који ваља прпхватпти решења ЗП П о поступку у привредним споровима, што
бн, нпр., кад је ревизије у пптању значпло допуштеност без ограшгчења собзиром
на то да није реч о имовпнскоправним споровпма код који су ограшгчења везана уз
вредност предмета спора према критеријумима ЗП П .13-1
3.3. Начин одлучивања регистарског суда
У поступку одлучивања по пријавп за упис регнстарски суд може, према
одредби чл.9. Закона доносити решења и закључке.
Закључак је резервпсан за одлучпвање о шггањима управљања поступком, и
против ове врсте одлука нпје допупггена посебна жалба. Закључком се одлучује и
о враћању пријаве предпагачу, односно подносиоцу ради допуне нли исправке, уз
одређење рока за поновно подношење пријаве (в. чл.35.). Одлукому форми решења регпстарскп суд ће, међутим, одбацити прпјаву када ннје испоштован овај рок.
Могуће су, као и у паршпџг три ситуације, прва, да је пријава враћена у року, али
нису учињене потребне допуне плп псправке, и друга, када су наложене радње
учињене, али по протеку рока, п трећа, да пријава уоппгге нпје враћена. Решења
налазимо у сходној примени 31111.
Одлука у форми решења је мериторна одпука регистарског суда о основаности захтева за упис у судски регнстар (в.чл.9/2). Одлучује се истовремено, дакле
једним решењем о свим подацима чији је упис захтеван,14^са изузетком уписа промене података који су већ уписани, када се за сваки такав захтев, односно промену
доносе појединачна решења. Решење мора биги образложено за случај да се њиме одбија захтев или одбацује пријава или када се одлучује о опречшш предлозима
учесника, односно у другим случајевима када је то потребно.
Само против одлука у форми решења може се изјављивати жалба, која у овом
поступку нема суспензивно дејство, осим ако је то изричито предвиђено. Специ13. Тако и судска пракса, нпр., Решење Врховног суда Србије, Рев.бр. 105/96, од 25.јуна 1996..,
објављено у "Судска пракса", бр.7-8/97., стр.44.
14. Види, нпр., за судску праксу, Решење Вишег привредног суда у Београду, Пж 501/94, од
23.06.1994., објављено у Билтену судске праксе привредних судова, бр.1/95., стр.ЗО.

фичност овог поступка је и да се решење о основаности, односно допуиггености
уписа извршава даном доношења, са изузецима који морају бити изричито законом регулисани.
Сумња регистарског суда у истинистост акта којим се доказују чињенице које
су предмет уписа, у законитост поступка у коме је акт донет ијш законитост правне радње која је предмет уписа условљава утврђење, односно провере ових околностп по сл}жбеној д}жности (в. чл.38.). Други случај је, међутим, када регистарски суд посумња у постојање неке чињенице која је релевантна за законитост уписа субјекта у регистар. Одредба чл.39. Закона, која предвиђа ову ситуацију, ипак,
оставља алтернативну могућност регистарском суду: прво, када је овај суд надлежан (ст.1.) за утврђивање постојања релевантних чињеница15-*одлучиће о томе, и
друго, када услед ненадлежности налаже предалагачу да прибави одговарајућу
исправу од овлашћеног органа илн организације. У случају да о оваквој чињеници
одлуку мора да донесе суд, овлашћење за покретање судског поступка има поменути надлежни орган или организација (ст.2.), по обавештењу регистрског суда и у
остављеном року.
Међутим, морамо приметити да за случај да је овлашћење поменутог органа
или организације за покретање судског поступка искључиво, то мора следитп из
релевантног прописа. Свако друго решење било би противно начелима парнпчног
и управног поступка, управног спора или управно-рачунског спора који се покрећу са цшвем прибављања пресуде, решења или друге исправе чија је сврха да доказују чињеницу од које зависи законитост уписа у судски регисгар.
Решење којим прекида поступак регистрације регнстарскп суд доноси само
уколико нрими обавештење о покренутом судском поступку. У супротном следп
наставак поступка регистрације и доношење одлуке без утврђења релевантне чињенпце, пгго по претпоставци, води одбијању захтева (аргумент из чл.40/2.)
Свакако да прибављање исправа од сгране предлагача у одређеном року, као
п чекање регистарског суда на пријем обавепггења о покретању судског поступка
условљавају застој у поступку регпстрације.
Одлуком у форми решења одцчује регистарски суд и када обуставља поступак после повлачења пријаве до доношења првостепеног решења.
15. Решење из чл.39/1 ЗУСР свакако ствара и дилеме, од посебног значаја за праксу, шта је то
"чињенично питање", за чије решавање није надлежан регистарски суд већ се мора
вршити упућивање на покретање адекватног поступка. Тако је, нпр., у једној одлуци
Вишег привредног суда у Београду утврђено да "питање да ли је пријава са упис у судски
регистар промене лица овлашћеног за заступање поднета од неовлашћеног лица" није
"чињенично питање", нити основ за прекид поступка, већ основ за одбацивање пријаве.
Конкретни поступак био је прекинут ради окончања парничног поступка у коме је требало одлучити о томе да ли је пријаву поднело овлашћено или неовлашћено лице. Вжпи
привредни суд је, исправно, одлучио да је регистарски суд био овлашћен да одбаци пријаву
за упис на основу оцене да овај захтев није у складу са законом, односно општим актом
предлагача, што је ваљало учинити простим увидом у ове акте и утврђивањем ко је овлашћено лице за подношење пријаве у оваквом случају.

По донетом решењу о упнсу поступа, у случају да је решење позитпвно, суд
уписа. То не мора бпти суд који је донео решење о уш!су, тј. регистарскп суд и то у
случају да део субјекта уписа има седиште на територији друтог суда. У таквом
слунају овом суду доставља се нримерак пријаве са решењем о упису и овереним
преписима свпх аката који се тичу' дела субјекта уписа (в.чл.49/1,2. Закона). Интересантно је решења пз чл.49/3, односно да суд уписа, уколико посумња у законитост решења о упису, пма овлашћење да о томе обавести регистарски суд, при чему, наравно, застаје са поступком уписа. Лексика поменутог члана упућује, свакако, на закључак да се ово правно правило тиче само уписа дела субјекта униса, односно и носгупања суда на тернторијп где се налази седиште таквог дела.
Шта овакво решење значи са аспекта института процесног права? Управо то
да је дата могућност преиспитивања решења о упису од стране суда уписа. Односно, могућност да регастарски суд по пријему обавештења прихвати или не прихваш разлоге, иа, дакле, донесе и одлуку супротну оној из прослеђеног решења
(аргумент пз ст.4. овог члана). Морамо приметити да је, најблаже речено, ово нетппично решење п за парничну; п за ванпарничну процедуру, односно да судовп истог ранга преисгштују једни друтима одлуке, односно врше контролу на овај начин. Процена ннје вршена делихшчно, већ у целини, дакле и за релевантни део, а
употреба жалбе, али у друте могућности које Закон пружа гарантија су могућности преиспптивања решења.
3.4. Тужба за утврђивање ништавосги уписа
Остаје нам још једно значајно питање без чијег помињања би укупност материје посту7пка уписа била неадекватно обрађена. То је, наравно, тужба за утарђење ншнтавости уппса у судскп региегар.
Прп томе, треба подсетитп да је у законодавној регулативи и теорпји процесног права познат и институт тужбе за понииггај одлука, каква је, нлр., тужба за
понпнггај пресуде избраног суда, која има значајне карактернстике једног спецнфичног ванредног правног средства. 16^На такав закључак наводе и разлозн из
ЗП П за иодношење ове тужбе. Тужба нма карактернстике конститутивне (преображајне), према номенклатури теорије парнпчног ноступка.
Закон о поступку за упис у судски регистар, међутим, изричито одређује тужбу из чл.62. као утврђујућу (деклараторну7) тужбу. П о пресуди која следи оваквој
тужби регистарски сугд мора донети своју одлуку у формп решења, и то, прво, о
упису забележбе о нишгавости уппса по правноснажној пресуди ако субјект уписа
пресгаје да посгоји, и друто, решење о брисању уписа у свим осталим случајевима.
У оба поменута случаја регистарски суд поступа по службеној дужности.
Недвосмислено је да се ноступак по овој тужби мора спроводити по правшшма
16. Види, нпр., Познић, ор.сћ., стр.406-407., Старовић, Кеша, ГПП, Нови Сад, 1995.,
стр.379-380.Станковић,ГПП, Ниш, 1998., стр.543., која га одређује као ванредно правно
средство ш1 %епеп$.

парничне процедуре , дакле спорне н сазнајне. То су, примарно правхша поступка у
привредним споровпма, а сходно и остала правила ЗПП. Надлежан је привредни
суд, а месна надлежност је одредива према критеријуму седишта субјекта уписа
који се оспорава.
Покретање поступка је омеђено субјективним и објективним роком из чл.62/3
Закона, а пријава тужиоца води упису забележбе спора код регистарског с}/ца. Одлука је у форми пресуде, и ако гласи да је упис ништав условљава обавезу суда који је одлуку донео да, у року од 15 дана, достави правноснажну пресуду регистарском суду.
Ништавост уписа у судски регистар нема ретроактивно дејство, односно дејства нишгавости наступају даном доношења решења регистарског суда, по правноснажној пресуди којом је ншптавост утврђена. Овакава закључак следи из формулације чл.63/2,3,4 Закона, а налазимо га и у правном схватању са Заједничке
седнпце одељења за привредне спорове и привредне преступе Вишег привредног
суда.17)
Пажњу заслужују разлозп за покретање поступка по овој тужби, односно
компарација са решењима из ЗП П за утврђујућу тужбу (в.чл.187.). Довољно би,
при томе, било и одговорити само на шггање да ли су разлози из Закона у складу
са недвсмислено прнхваћеним определењем теорије цивилног поступка да захтев
ове тужбе може да се односи искључиво на утврђивање постојања пли непостојања неког права или правног односа, пли, на утврђивање истпшггости или неистпнитостп неке исправе. Прн томе, такође је неспорно, да је у овом друтом случају
ипак направљен изузетак од основног опредегвења за захтев ове врсте тужби - да
се таквом тужбом не може иницирати поступак утврђивања постојања или непостојања (истинитости пли ненстшштостп) правних (правно релевантних) чињенпца.1718^Може се, дакле, као чињенцца, утврђиватн само "аутентичност" псправе.
П омттњање исправа у разлозима изјављивања ове тужбе ( из чл.62/1), асоцира
на други део законске дефиннције деклараторне тужбе. То да се ова тужба може
поднети у случају да је упнс у судску регнстар извршен на основу лажне псправе,
ннје, међутим, у пуном сагласју са применом горњег изричитог става правне теорије. То да је исправа "лажна" може значитп и да није "аутентична," али и да њена
садржина не одговара стварном стању, једноставније речено може значнти п да је
исправа фалсификована. Осим случаја "неаутентичностн" све остало није у надлежности парничног суда. Ово без обзпра да ли се такво питање поставља као
прејудицијелно у парници, нпр., када једна странка подносп исправу као доказ, пли
се поставља поменутом тужбом. За поступање парнпчног суда резервпсан је, дакле, само одговор на пнтање да ли је орган који је пздао исправу, чији је печат и потпис овлашћеног лпца на њој садржан, био п овлашћен да је изда, односно да спроведе законску процедуру која је прописана за њено пздавање.
17.

Ово правно схватање донето је на поменутој Заједеичкој седниди оз 09.07.1998., а објављено је у Билтену судске праксе привредних судова, бр.3/98.
18. Види, Познић, ор.ск., стр.194.

Други разлог из истог члана - ако су у иснрави на основу које је извршен упис
наведени неистинити подади, још мање улази у разлоге ЗП П нз којих се утврђујућа тужба може поднети, и још пре говори о залажењу надлежног суда, у парничном поступку, у одлучивање о правним стварима које излазе из оквира његове надлежности.
Дање, и само генерално овлашћење из чл.62., у формулацији "ако постоје
други законом предвиђенн разлози" отвара мо 1ућност још екстензивнијег приступа, а тим више и значајнијих одстунања од поменутог принцша за утврђујућу тужбу.
Ако се разлози ове тужбе могу и на поменути начин тумачити, онда следи и
коначни закључак да се то може чиннти крајње екстензивно, што свакако није у
складу са прпнцшшма парнпчне процедуре и теорије парничног поступка.
У теорпјн има мишљења да је, с обзиром на значајне разлике у односу на типпчну утврђујућу тужбу, она заправо спецпфично правно средство у поступку уписа.19'1Тако је, нпр., п њено подношење омеђено законским роковима: субјективним 20) (30 дана од сазнања за разлоге нипггавости), и објектпвним (три године од
дана извршеног уписа). Слпчност, пак, препознајемо у правном правилу из чл.62/2
Закона, о нужностп постојања правног интереса за њено подношење.
Морамо приметити да је овако како то чпни иоменута одредба чл.62/1 Закона,
ова тужба нетипична, односно разлози за њено подношење у толикој мери измењени у односу на тужбу из ЗП П да то мења њену супгпшу. Чак задире у прерасподелу надлежности између редовних судова, дакле у пигање стварне надлежности.
Ако је законодавац хтео увођење једног специфичног правног средства које,
за случај усвајања захтева који садржи, води поништењу решења о упису у судски
регистар, било је правнотехнички исправно да је одредио тужбу као преображајну, по аналогијп на поменуту тужбу за поништај пресуде избраног суда. Аргумент
који говори у прилог оваквом решењу је да решстарски суд нема шпсакве компетенције у смислу измене пресуде пршзредног суда у овим правшш стварима, па је,
дакле, допуна овог метода да се по пресуди брише упис, без посебног решења регистарског суда.
Уколпко, ипак, такво решење из најразличитијих разлога у које овде не можемо улазити, није допустиво, ваљало је класичном тужбом за утврђење дати могућност субјектима који за то имају на закону заснован интерес да иницирају иоступак учврђивања аутентичности исправа према критеријумима које прописује
ЗП П . Овако је један институт чија је садржина веома прецизно законом дефинисана претрпео суштинске измене које су му, запарво, измениле и смисао, односно
тшшчне правне карактерпстике.
19. Винчић, Неоснован и ништав упис у судски регистар, Право и привреда, бр. 5-8/98.,
стр.561-564.
20. О проблемима утврђења субјективног рока видети Винчић, оп.цит., стр.563., али и Решење
Вишег привредног суда у Београду, Пж.4075/95, од 30.06.1995., објављено у Билтену судске
праксе привредних судова, бр.4/95., стр39.

У м е с то за к љ у ч к а
Бројност посебних поступака из Закона о поступку за уппс у судски регпстар
условљава потребу разматрања адекватности процесних нравила која се у њима
морају применити. Најзначајнији је проблем адекватности правила спорног ц сазнајног поступка, какав је парнични, у типичним ванпарничним поступцима, који
носе карактеристике неспорности, а често су и једностраначки. Такав је управо
поступак за упис субјеката из чл.2. ЗУСР и чл.1. Уредбе. Бројни друти поступци из
истог Закона, међутим, носе каракгеристике тзв. латентног спора, а ипак су, као
примарна, одређена бројна правила ванпарничне процедуре. Ово, свакако, није
случај само у материји уписа, већ и у бројним друпгм ванпарничнпм аоступцима.
Истовремено, мада је Закон о поступку за упис у судски регистар један од оних закона којим је, у ванпарничној материји, исиоштован нужни ранг прописа који
проистиче из уставне поделе надлежности за регулисање материјалноправне и
процесноправне сфере (односно судских посзупака запггите), није беспредметпо
поновити већ пзречене ставове правне науке да би требало започети значајан посао реформе ове матернје у целини. Тиме би се, усвајањем јединственог критеријума за одређивање појма ванпарнпчне правне ствари, џ уз попгговање нужног
ранга прописа у материји ванапрнице у целини, избегле недоследности које не би
смеле постојатп, а нарочито п биги тшшчне за ванпарничну материју. Савезнп закон о ванпарници, за бројне поступке који према важећој регулативи јесу у надлежности савезне државе, односно опште одредбе једног оваквог прописа могле
би да буду применљиве и у постутџша из надлежности република, што би било у
сваком погледу прихватљивије.
Значајан проблем који настаје услед побројанпх недоследности јесте и поменута адекватност примене класичних инстшута парничне процедуре у ванпарничном поступку. Специфпчности предмета одлучпвања у овој матерпји условиле су,
наиме, потребу за значајним пновпрањем појединих инстптута парнице, што је, понецце довело и до примене инстшута који само по називу одговарају, да би се, када
се установи њкхова права суштпна, односно изврши њихова правна квалифпкација, дошло до закључка да су то суштинске пзмене које мењају у потшности смисао самог института, односно његову правну квалпфикацпју.
Доследно успосташнени правни системи не трпе овакве "ексцесе", па је стога
нужно настојати на њиховом отклањању колико је год то могуће.

Мирјана Ц укавац,
Секретар СпољнотрГовинске арбитраже
при П ривредној комори Југославије у Београду

Компензациони приговор у арбитражном поетупку
Лротивтужба и компензадиони приговор
У току арбитражног поступка није редак случај да гужени, поред тога што
истиче неоснованост гужбеног захтева, истакне и нека своја противпотраживања
која има према тужиоцу. Своје захтеве које има према тужиоцу7 туженп може
истаћп у два внда. Н а првом месту, он може подпћи противтужбу (ако је допуштена), која ће од стране арбитражног суда бити третирана на исти начин као и тужба
а одлука о противтужбеном захтеву бити независна од одлуке о тужбеном захтеву.
Тако, на пример, ако одбију тужбени захтев, арбитрц ће остати у обавези да донесу одлуку по противтужби.
Компензациони приговор представља други вид одбране туженог. Арбитри
тада, уосталом као и када је противтужба у питању, морају прво одлучити о допуштености компензационог приговора, па тек онда о његовој основаности. По
правилу, арбитри ће одлучити да је компензациони ириговор допуштен ако истакнуто противпотраживање проистиче из истог односа као и потраживање, односно
ако је покривено арбитражним уговором (овде остављамо по страни све друге
разлоге недопуштености компензационог приговора). У том случају,арбитри ће о
основаностн компензационог приговора,односно о постојању иротивпотраживања, одлучивати искључиво ако нађу да је тужбени захгев основан. Ако тужбени
захтев није основан, нема потребе расправљати ни о компензационом приговору,
јер тужени може увек иницирати нови арбитражни поступак у коме би се појавио
у улози тужиоца.

Друга битна разлика између противтужбе и компензационог приговора је
обавеза плаћања предујма арбшражних трошкова, што, имајући у виду њихову
висину код већине институционалних арбитражадшје ни мало занемарљиво. Наиме, противтужилац је дужан уплатити предујам за трошкове противтужбе (код неких арбш ража се, као и код тужбе,они деле између странака) зависно од висине
противтужбеног захтева (начин израчунавања је исти као и код подношења тужбе), док се за компензациони приговор не плаћају никакви трошкови. Стога, уколпко су испуњени услови и за један и за друга вид одбране, тужени се може пре одлучити за компензациони приговор јер неће бити у обавези плаћања трошкова.
Евентуално, уколико противпотраживање прелази износ тужбеног захтева може
до висине истакнутиг тужбеног захтева да истиче приговор компензације, а за вишак да поднесе противтужбу.1'
Треће, питање рока у коме се сматра допуштенпм подношење противтужбе и
компензационог приговораНеки национални законп о арбитражп п правилниицп
институционалних арбитража (то није слунај са одредбама ЗП П-а п Правплника
СТА) лимитирају рок за подношење противтужбе на истек рока за давање одговора на тужбу или на одржавање првог рочишта, с тим да се пзузетно може продужити. Пошто компензациони приговор по правилу није регулисан ни закошша ни
правилницнма, то арбгари имају пуну слободу да одлуче о његовој благовремености.
И четврто, одлука о постојању или непостојању противпотраживана које је
туженп нстакао приговором компензације уноси се, као и одлука о постојању шш
непостојању противтужбеног захтева, у диспозитпв арбшражне одлуке и постаје
правноснажна.
Укратко, може се констатовати да када је противпотражпвање туженог обухвађено арбптражним уговором, на компензационн приговор у арбшражном поступку се у потпуности могу применити одредбе грађанског поступка које регулпшу овај институт. Конретно, у постутку пред СТА, сагласно члану 44 Правилника2^ применнће се члан 338 став З3^ п члан члан 333 став З4) ЗПП-а
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Тако, 3 . Биро, Неки проблеми у вези са поступком у споровнма пред Спољнотрговинском
арбнтражом, Правни живот бр. 12/96 стр. 606
Члан 44 Правилника СГА: На поступак пред Арбитражом примењују се одредбе овог
Правилника . Ако Правилник не садржи одредбу која се односи на питање које се
поставља, примењују се одредбе Закона о парничвом поступку,ако су у складу са надлежностима и начелима арбитражног поступка
Члан 338 став 3 ЗПП- а : Изрека пресуде садржи одлуку суда о усвајању или одбијању појединих захтева који се тичу главне етвари и споредних потраживања и одлуку о постојању
или непостојању потраживања истакнутог ради пребијања (члан 333)
Члан 333 став 3 ЗПП-а : Ако је у пресуди одлучено о потраживању које је тужени истакао
приговором ради пребијања, одлука о постојању или непостојању овог потраживања
постаје правноснажна.

К ом пензациони приговор у случају када противпотраживањ е
није обухваћено арбитраж ним споразум ом
Ово шп'ање спада у једну од контаверзи савременог арбнтражног права (заједно са шггањпма објективне и субјективне арбитрабилности, форме арбтгражног уговора. арбнграже са вшле странака, овлашћења тзв. „крњег арбигражног
суда”,одговорности арбптара, мера обезбеђења, пзвршења арбитражних одлука
понпштенпх у земљи порекла и др.). То што по правилу није регулисано ни међународшш конвенцијама ни националним законима а ни правшпша пнституцноналнпх арбптража (уз изузетак неколико правилника) не значи да проблем не постоји п да се пгнорпше у- раду арбитраже, већ да је тешко одпучити се и прихватити
једно решење и доследно га спроводитп у пракси.
Европска конвенцпја о међународној трговачкој арбитражи из 1961.год не
пружа непосредан одговор да ли се пред арбитражшш судом може компензиратн
пребијањем противпотраживање које није обухваћено арбигражним утовором.
По мишљењу 5сћ1о$$ег-а:''1коме се код нас придружује Познић 56сто је могуће јер се
из те конвенције не може извести закљушак да су њени редактори хтели да искључе одбрану компензацпјом, с обзнром да је могућност такве одбране веома раширена. Стога би пребијање по конвенцији требало узети као недопуштено само када би она изрнчито садржала одредбу у том смислу7. Али према овом резону може
се доћн и до супротног закључка . С обзиром на котраверзност овог питања, да су
хтелн да укључе могућност одбране комнензацијом, аутори Европске конвевције
би то учинили ушосећи у текст Конвенцпје изричиту одредбу.
ЦЛСГГЕАћ-ова правила о арбитражп не садрже посебну одредбу која би регулисала могућност подношења компензационог приговора, нити да ли противпотраживање мора бити покривено истом арбитражном клаузулом.Члан 19 став 3
ових правила регулшпе само могућност подношења протнвтужбе : тужени може
поднети противтужбу која проистиче из истог утовора или на темељу захтева за
пребнјање који пронстиче из истог уговора.Уколшсо су странке стипулисале арбитражни споразум према модел клаузули из фусноте члана 1 ових правила, противпотраживање истакнуто у компензационом приговору мора бити покривено истом арбитражном клаузулом. („Сваки спор, спорно шггање или захтев који проистиче из ово 2 илн се односи на ова/утовор..“). Међутим, уколико су странке уговориле примену ЦМСГШАћ-ових правила алн нису стипулисале клаузулу према моделу из фусноте члана 1, арбитрн неће наћи изричнт одговор у ТЈМСГГКАЕ-овим
правилима.
Нп ГЈћЈСГГКАЦ-ов Модел закон о међународној трговачкој арбитражи не одговара експлицитно на ово питање.Аналитички коментар на нацрт текста Модел
закона, који је прилремио Секретаријат [ЈЧСГГШМ.-а сматра да, уколико тужени
5.
6.

5сћ1о$зег, Оа$ Кесћ1 Дег т ета1 к та1 еп ргћаГеп 8сћхес1$§епсћ15ћагкеЦ, 1,1975, стр 379.
Познић, Границе арбитражног уговора, Рад за стручно саветовање : Арбитражно решавање међународних првредних спорова, Београд 1987, стр 6

истакне компензациони приговор (или противтужбу), противзахтев не сме превазићи границе арбптражног уговора. Коментар додаје да ова рестрикција, иако није
изричито прописана, изгледа потпуно логична у светлу чињенице да се надлежнот
арбитражног суда темељи и лимитира арбитражним уговором.78^
Ни један национални закон о арбитражи не садржи одредбу која би се односила на компензациони приговор, правилници институционалних арбитража такође.
Изузетак су међународна арбигражна иравила коморе Цириха (1989) која у члану
27 изричито предвиђају да је арбшражни суд надлежан да раснравља о одбрани
компензационим приговором чак и када истакнуто противпотраживање није покривено арбитражном клаузулом, када је покривено друтом арбшражном клаузулом па чак и клаузулом о пророгацији међународне надлежности државног суда.
Ово решење Циришке арбитраже следила су правила још неких швајцарских арбшража: Базела (члан 29), Берна (члан 9), Тицина(члан 12) и арбнтраже Швајцарско-немачке трговачке коморе (члан 16).
Т е о р е т с к и ставо в н
Мишљ>ења у теорији су подељена, како у светугтако п код нас. Један део теорепгчара сматра да и за компензациони ириговор, као и за противтужбу треба да постоји конекситет између потраживања и противпотраживања,односно да су оба
покривена истом арбитражном клаузулом. У противном, арбшражнн суд би прекорачио своја овлашћења лимитирана границама (овде објективним), арбигражног утовора. Ово мшлљење је традиционално н (за сада) још увек преовлађују ће.
Код нас га заступа Трива а у свету између осталих 5апс1егб910\ га зс ћ ц ц 0-1и друти.
Међутим,супротно мпптљење, које важп за модерније и прагматичније стиче
све вшие иристалица. Код нас га заступају Познпћ п Биро а у свету 5гет-1опаби \
Ваитћасћ-5с1таћ12ц В.оћеЛ1',')п друти.
Према Познићу,14^основне трп групе разлог пдугу прилог овог става.
Прво, туженом треба омогућити да се брани свим средствима, па и пребпјањем, без обзира на надлежност за одлучивање о протпвпотраживању.
Друто, у јутословенском праву нрема члану 337 Закона о облнгацшшим односпма
као и у неким друтим правима (чл. 388 немачког ВОВ-а, чл. 124 швајцарског Сос1е бе оНЦагшш) пребијање се врши једносграном материја.лном нзјавом
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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дужника повериоцу којом се два иотражпвања гасе уколико стоје једно према другом као сотретаШ . И з магеријалноправног карактера изјаве проистиче да се она
може датп како ван поступка, тако и у току самог поступка. Ако је компензациона
изјава став.т.ена повериоцу на знање пре парнице, или у току парнице али ван арбитраже онда тужени не истиче пред арбитражним судом компензациони приговор него се брани тврдњом да се тужиочево потраживање утасило (са дејством ех
1ипс) кад је изјава стигла повериоцу.Ову ситуацију може користтгги само 'гужени
који признаје тужбени захтев. Међутпм, ако тужени оспорава тужбени захтев, но
природи ствари, комлензацгону изјаву може дати само у току самог арбптражног
поступка. (Тужени тада оспорава тужбени захтев, али за случај да арбитражни суд
сматра да је основан, истиче компензационн приговор). Ова изјава, међутим ни тада не губи матерјалноправни карактер било да је дата путем поднеска или усмено
на расправи у присуству тужиоца. У по1леду онога што је међу странкам спорно,
арбитражнп суд је дужан да утврди чињенично стање, које ће бш и подлога одлуке
о тужбеном захтеву. Чшнешида гашења нотраживања по основу иребијања има
значај као п било који друти основ престанка обавезе (на пример застарелост).
И на крају, трећи аргумент. Према владајућем становиипу, арбигража је овлашћена да расправља као о претходном питању о постојању прејудшдиелног односа н кад овај нпје обухваћен арбитражним утовором . Због чега би требало да
буде другачије у случају у коме основаност тужбеног захтева зависи од постојања
противпотраживања за које није уговорена арбитражна надлежност, пли је уговорена надлежност друте арбптраже или државног суда?
Међутим, одлука арбитражног суда о постојању иротвпотраживања има ограничено де.јство само на текућу парницу. Арбитражни суд није надлежан да о противпотраживању одлучује правноснажно, јер на то није овашћен арбитражним
уговором.

Решења у пракси
Као што смо видели, правила Циришке (једна од веома угледних арбитража у
свету) као и правила још неких швајцарских арбитража, имајући за основ члан 124
швајцарског Собе с!е оћцабоп, експлицитно су дозволила могућност одбране компензационим приговором и кад противпотражгшање потиче из односа који није
покривен истом арбиТражном клаузулом. У недостатку законских решења и одговарајућих правила, институционалне арбитраже су путем своје праксе заузимале
једно или друто становиште.*12
15. Члан 337 ЗОО: .
(1) Пребијање не настаје чим се стекну услови за то, него је потребно да једна страна
изјави другој да врши пребијање
(2) После изјаве о пребијању сматра се да је пребијање настало онога часа кад су се стекли
услови за то.

Пракса Међународног арботражног суда Међународне трговинске коморе у
Паризу до сада је заузимала став да и противпотраживање мора бити покривено
истом арбитражном клаузулом као и тужбени захтев. Међутим, све већим афнрмисањем „§гоире бе сои(гас15 “ теорије у пракси овог суда, дошло се и до увођења на
„мала врата” могућности одбране истицањем компензационог приговора на основу противпотраживања проистеклог (шш проистеклих) из више уговора којн чине
тзв „економску целину” чиме се је дејство арбитражне клаузуле из једног уговора
протегло на читаву групу уговора.
Као прпмер може послужити случај 1СС но 5971!бГ У том случају радпло се о
послу изградње једног постојења прехрамбене индустрије који је био подељен на
три различита уговора, са три различите арбитражне клаузуле : јотг уегииге утовор, уговор о продаји и кпо\\>-ко\\’уговор. Тужилац је покренуо арбитражни поступак само на основу утовора о јоШ иеШиге, али је тужени истакао компензацнони
приговор на основу противпотраживања која су пронстекла из друта два утовора.
Компензациони приговор је уважен, уз образложење да арбетражни суд није надлежан да расправља само о захтевима пронзашлпм из једног утовора, већ мора водитн рачуна п о оправдашш противпотраживањима која проистичу из различнтих
уговора са различптим арбитражним клаузулама којн, по његовом мишљењу
образују „економску целину” (епбатћк есопопприе).1617^
Што се тпче Спољнозрговинске арбптраже прп Прпвредној комори Јутославије у Београду (у даљем тексту СТА), може се рећп до сада није формирана одређена пракса јер је било мало случајева који су тражили одговор на ово шггање.
Као известан путоказ, може са навести одлука Т-129/87 од 13. октобра 1989.год.
Међутим, у наведеном случају арбитар -поједпнац 3. Биро се није коначно пзјаснио о мутућностп улагања компензацноног приговора пз односа којп нпје покрпвен истом арбитражном клаузулом (у овом спору конкретно се радило се о друтом
утовору имеђу истих странака којим је била уговорена надлежност друте арбптраже). 3. Биро је сматрао да комиензациони приговор у овом спору нпје допуштен
не зато што противпотраживање проистнче из другог уговора већ зато што је уважио приговор литиспенденције којп је истакао тужилац. Наиме, тужени је, пошто
је примио тужбу, прво покренуо поступак против тужиоца пред друтом међународном арбитражом, надлежном за спор којп је ироистекао пз другог утовора
склопљеног са туокиоцем, а потом подигао и компензациони прпговор пред СГА
за противпотраживање проистекло из тог друтог утовора. Међутим, у образложењу своје одлуке,иако је одбацио компензациони приговор пз горе наведеног разлога, 3. Биро је изнео свој став да компензацпони приговор у поступку пред СГА
треба да се сматра допуштеним без обзира да ли је и противпотраживање покривено истом арбитражном клаузулом.
16. Председиик а р б т р ажног већа био је Магс В1е55то, адвокат из Цириха, почасни председник Швајцарског удружења за арбитражу (АЗА)
17. Магс В1е55шо, Тће 1,а\у АррИсаМе 1о 1ће АгМц-аћоп С1аибе апс! 1о АгћсИаћШГу :Асас!еш1с 5о1ићоп5 уегбиз РгасИсе аш! „Кеа! Ш е” XIV 1ССА Соидге55Тапб, 3-6 Мау 1998

Разлози за и против
Као што је речено, веома је тешко дати експлшџгган одговор на питање допуштености компензационог приговора када противпотраживање није покривено
арбитражном клаузулом. Зато се ово питање и нашло на Дневном реду заседања
1Ј1\!С1ТГ\Лк-а 1819\у оквиру кога би требало да се изради једна студија о мог}'ћем решењудЈајвероватније путем формулисања једног једообразног правила које би се
потом препоручило да буде усвојено или пугем националшгх закона о арбитражи
пли кроз иравилнике институционалних арбитража.
Према С. Нетпапп-у20^ избор лежи између градиционалног и модерног становшпга.Прн томе, сам Нетпаип се опредељује за модерније, и по њему утемељеније становшпте у прилог могућности одбране компензацпоним ириговором иако
противпотраживање није обухваћено арбптражном клаузулом. Полазиигге овог
става чинп прагматична претпоставка о надлежностп арбитражног суда за сваку
одбрану (IX ји§;е с!с Гасћоп ев11е ји§е с1е ГсхсрГоп) а у прплог му иде разлог процесне ефикасностп.21Ј
У пргшог оваквог става иде и то што чак и у оним шстш^уционалним арбитражама у чијој пракси је спровођено зрадшронално, по1шње полако продирати и
модерније становиште, ако не на широм отворена врата, онда на „мала врата” или
чак и „кроз прозор “.
Није спорно да би се потауном афирмацијом и применом става о допуштености компензационог нриговора из противиотраживања проистеклог из другог уговора на којп се не протеже арбигражна клаузула прошириле гранш];е арбитражног уговора гсИ1опе тсаепае. Али такође није спорно да се у савременом арбитражном праву оне све више шпре и да се надлежност арбитраже може засновати,
наравно под одређеним условима, како у односу на „трећа лица “ тако и у односу
на „треће уговоре”.
Исто тако, није спорно да би арбитри, уважавајући компеизациони приговор,могли прекорачити границе свог задатка, што би представљало разлог за понпштај (али само делимичан) арбитражне одлуке или разлог да се одбије њено
призање и извршење(такође само делимично).
Али, са друге стране, да ли би бпло правично туженог лишити једног средства
одбране због опасности да ће се арбитражна одлука можда делимично понпштити. То значи да треба ставити на један тас начело пошговања права одбране, а на
друг тас начело да се належност арбитраже заснива и ограничава арбитражним
18.

Образложење одлуке Т-129/87 од 13. октобра 1987. објављено је у Зборнику арбитражне
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уговором. Који ће тас претешуги? Лншење туженог средстава одбране такође је
међународно иризнати разлог да се арбитражна одлука поништи ондосно не призна.
Шта ће се десити у случају када је тужилац фирма у или пред стечајем, када би
тужени био дефинитивно онемогућен да наплати своје доснело неспорно иотраживање? Или, одбацујући компензациони приговор међународна арбитража дефинитивно онемогућава туженог да се користи предностима одабраног места арбшраже и тера га да остварује своје потраживање у некој, можда и веома удаљеној земљи са непознатим иравним системом, и тиме га излаже беспотребним
трошковима и ризику. Да ли је мање праведно (неправедно) изложити тужиоца
(евентуалном) трошку судског поступка делимичног поншитења арбптражне одлуке у земљи седишта арбптраже, или можда потпуно онемогућити туженог да
наплати своје потраживање? На крају, неспорно је да је арбптража постала уобичајени начин решавања сиорова међу пословним светом и зашто се не би, пред нстим арбитражним судом, из разлога процесне економије, расправшш свп сиорни
односн између странака?

Будућа пракса СТА
Као што је речено, мшнљења југословенских георетпчара по ннтању допуштеностп комиензационог приговора у случају када није покрпвен пстом арбптражном клаузулом се разилазе. Пошто су већлна њих бпли или јесу и арбитри на листн СГА, то значн, да су, зависно од тога да лп је присталпца једног плп другог
мшнљења у арбитражном већу нли је арбптар појединац, могућа и различпта решења, што свакако не би бпло добро за праксу СТА.
Опредељујући се за једну пли др)ту солуцију, пракса СГА бп требала да води
рачуна д а :
а) Меродавно право према коме треба проценитн домашај арбигражног уговора је право коме је арбптражни уговор подвргнут. Због своје двојне ирироде, арбптражнп уговор није подвргнут само процесном, већ и материјалном праву једне
земље.Уколпко арбптри нађу да је право меродавно за арбптражнп уговор југословенско право (швајцарско или немачко) из матернјалне природе компензационе изјаве пропзнлази могућност да она може обухватпти и протпвпотраживање
које није пронсгекло пз уговора покривеног арбитражном клаузулом.
б) Иако СТА има доста карактеристика међународне арбитраже, по својој
природп она је национална арбптража, пред којом се, у улози туженог или тужиоца појављују домаћа правна нлп фпзнчка лпца (спорови у којима су обе странке
странци иако их има, за сада су реткп). Ако је на страни т)женог домаће лице да
ли би било у реду лшпити га једног средства одбране (наравно, уколпко је компензацнонп црнговор основан - уколико није, свакако ће бити одбијен) и упутити га у
иностранство да се суди и нзлаже непотребним шиканама п трошковима. Ако је
на страни туженог сграно лице и за њега је такође повољније да о приговору одлу-

чп арбитража јер би у противном,уколико и за противпотраживање није уговорена надлежност арбитраже, морао поднети тужбу државном суду опште надлежности, чиме би се изложио додатним трошковима, губљењу времена и ризику да му
потражнвање остане ненаплаћено. Дакле, и у једном и у друтом слунају7ради се о
разлозима процесне економпје.
На основу свега горе изнетог, јасно је да се аутор се приклонпо ставу да би у
поступку пред СТА требало да се допусти могућност улагања компензационог
приговора из односа који није покривен арбитражном клаузулом. У овом случају,
из сукоба основног начела сваког грађанског, па и арбитражног поступка, о поштовању права на одбрану и основног начела (само) арбитражног постутжа да се
надлежност арбитраже заснива искључиво арбитражним уговором, аутор се определио, за по њему, фундаменталнији.

Мирко М илојевик,
Хемофирм Концерн Л.Д,

Европски Патентнн Систем
Међународни аспекти патентног права
1. Природа самих патената
Патенти су монополска ирава. Њпхова улога је да обезбеде комердијалну употребу проналаска власнику права на патент. Управо овај монополскп карактер даје за право самом власнпку патента да комерцнјално \ткнва патентпрани проналазак илп омогућује другам лпцдма (која за то добпју дозволу) да се корпсте тпм
правом.
Лпца која реше нови технпчки проблем не задобијају “аутоматскп” право на
патент. Једш о право које се “аутоматски” задобија је ауторско прсшо, право које
ужива заштшу самим чпном пропзводњс дела. Патентн могу бити додеЈвенп од
с'гране државнпх органа, а понекад се додељује и од стране супранационалних органа (властн). Да бп се добнло нраво на патент, потребно је понуннтн одговарајућу
и благовремену натентну иријаву, као и обезбеднти даљп ток тој прнјавп. Пријава
мора бпти благовремена јер обелодањивање проналаска пре но што је иатснтна
пријава попуњена и поднета ошварајућем органу онемогућава у многим земљама
проналазаче права својнне над иатентом (не у свим земтама: патентнп спстем који је на снази у Сједињеннм Амернчким Државама је, на прпмер, донекле другачнји у овом погледу).
Као иоследица додељивања по разматрану прпјаве, свакн иатент има везу само са оном државом (илп групом држава) у којој је захтса поднет и вашано доде-

љен. Патенти су, суштинскп посматрано, сггрого територијални. Н е постоји ништа
што би се могло назвати универзалним “правом на патент”.
Патенти имају важност само за одређени, и то ограничени, период времена. У
многим земљама ова се временска дистанца утврђује на 20 годша од датума патентне пријаве. После истека патента, свако може пријавпти проналазак у земљи
где је патент имао дејства.
2. Разлози за ностојање пагента
Пптање за^пто патентни системи дозвољавају монополска права проналазачима или лицима на која су та права пренета јесте пзвор одређених контроверзија.
Главни утисци се могу сажети у следећим редовима:
- омогућавање заштите проналазачима подстиче и унапређује обављање
нстраживачких и проналазачкпх активности. Без заштпте путем патената професионално истражнвање и проналазапггво били би заправо недовољно профитабилни и вероватно би били обустављенп;
- патентни систем предвиђа објааљнвање нроналазака. У замену за право на
заштнту, проналазач/власнпк права на патент мора обнародовати свој проналазак
(путем своје патентне пријаве а затим патента). После истека патента, проналазак бива сасвим слободно доступан јавностн. Ч ак и за време у оквиру кога проналазак ужива заштпту путем патента, решење проблема може бити проучавано, па
се чак могу и користитп подаци из патентних докумената (осим, наравно оних који
могу повредити монополско право додељено путем патента);
- једино што је поштено према лицима која проналазе нова решења техничких проблема јесте дати им могућност остварења користи од уложених напора
или инспирадије;
3. М еђународно патентно право
Зато што се патенти односе на појединачне земље или у одређеним случајевима на групу земаља и зато што је сваки патент карактеристичан само за територију за коју се додељује, додељивање патената је у начелу ствар националних правних система сваке земље понаособ (или групе земаља).
Без обзира на територијалност, у патентном праву постоји наглашена потреба за међународном сарадњом:
Територијална оГраничења
Као неопходност намеће се потреба заштите проналазача - власника патената
(и лица на које је право пренето) како би њихови проналасци могли бити зашгићени не само у земљи чије држављанство или резиденцију имају проналазач или лице на које је право пренето, већ и у другим земљама. Како је ова неопходност присутна у редовима проналазача, у многим земљама се јавља и реципрочна потреба
међу нацијама за простирање патентне заштите у погледу предмета и резидената.

Смањење ш рош кова и уложених наиора
Врло је сложен, мукотрпан и скуп процес нопуњавања патентне пријаве у више земаља истовремено. Истовремене пријаве могу бити неопходност, с обзиром
да ранија пријава или други облик обнародовања често констигушпе ризик за патентабилност самог предмета: у многим земљама свако откриће проналаска пре
комплетирања патентне пријаве је практично фатално за патентабилност нроналаска. Национална натентна пријава кошта, угрубо процењено, између 2000 и
8 000 Д Е М }' целости. Када се ова бројка помножи са 20 или чак 40 земаља у циљу
укључивања главних индустријских земаља света, јасно је да позиција власника патента може битп јако угрожена. То би довело до тога да добијање патента у великом броју земаља постане енормно скупо и то за све проналаске из)зев оних најуноснлјпх.
Разлике у заш т ит и
На крају, после додељнвања патента, заштпта коју нудп само право на патент
умногоме варира од земље до земље. Ове разлике постоје због разлпка у правним
системима држава, због спремностп судова да патент интерпретирају )же илп
шире, као и због одређенпх разлнка у ефикасности нзмеђу судских сцстема. Власници патената су заправо одувек имали тежњу ка хармонизацијп правнпх система
}• циљу елимннације постојећих разлика, а такође су желели и смањење броја судскпх предмета у сл)чајевима повреде права на патент у више од једне јурцсдикције.
М от иви за међународном реГулацијом
Помен)те три проблематичне областп (територијална огранпчења, трошковп
и разлике у заштити) доводе до формирања приличног броја међународнпх пзвора
патентног права - у облику међународних конвенција које одређују заштшу странпх држављана и резидената, уоблпчавају упрошћену процедуру пријаве и регулпшу свеукупну хармонизацију материјалног патенгног права, правних стандарда п
правнпх постунака.
Сврха ових редова јесте да истражи п опшпе важније конвенцпје које се односе на право патената а које су релевантне за земље Европског континента. Некп
упоредиви системи су на снази у Африцп н на тлу обе Америке. Др)ти делови света најчешће имају мање ефектпвне конвенције.
4. Париска Конвенција
Ово је Конвенција која датира из 1883. Она представља најстарпјп постојећи
међ}народнп извор права релевантан за патенте. Ревпдирана вшпе пута, ова Конвенција наставља ефективно да се примењује, према податку од 1. јануара 1997, у
140 земаља.

Поред патената, Париска Конвенцпја је релевантна и за жигове, моделе и
узорке, трговачка пмена и нелојалну конкуренцију. На пољу патената, два принцппа Париске Конвенцнје су од огромног значаја:
а) Конвенција одређује обавезу пружања заш тите држављанима и резидентпма других земаљ а чланпца и то исту врсту заш тите каква се пружа
својим држављанима. К ао последица овога, Рус, Француз, Американка
или Египћанин се могу позивати на пста права предвиђена Патентним
А ктом Краљ евнне Холандије исто као што то чинн Холандски држављанин.
У овој Конвенцијн не постоји општа одредба о реципроцитету. Упркос чињеницп да патентно право Краљевине Холандије пружа мање повољна права власнику патента него што је то случај са нпр. патентним правима Америке, то неће
омогућити органима САД-а да третирају држављане Холандије на другачнјн начин од онога на који је третиран њихов држављнин (иако би, у овом конкретном
случају Холандија пружила мање заштите него што је доступно у САД-у). То је
разлог што је прннцип Париске Конвенцпје познат као принцип “асимилације”
насупрот принцппу “реципроцитета”.
б) К ао друго, П ариска Конвенција обезбеђује да патентна пријава у било
којој државп чланици овлашћује онога који се пријављује на приоритетни период од 12 месецн. К ада се пријава поднесе бироу једне земље чланице, онда ће се од тог датума рачунати заш тита у земљи где је поднета
друга пријава, а под условом да је у тој другој земљи чланици пријава
поднета у року од 12 месеци од дана подношења пријаве у првој земљи.
У питању је фикција са ретроактивним дејством, тзв. међународно право прпорнтета, док је сама заш тита установљена по принципу р п о г гетроге ропог шге.
Ово сјајно правило отклања потребу неопходности истовременог пријављивања у впше земаља: једна прпјава у једној од земаља чланица Конвенције обезбеђује права лица које се за патент пријааљује у свим осталим чланицама за 12 месеци.5
5. Уговор о Сарадњи у области Патсната (УСП)
Овај међународни извор тренугно, према подацима од 1. јануара 1997. године,
има 89 земаљл приступница, укључујући све државе чланице Европске Конвенције о Патенту и, што је врло важно, Јапан и САД.
Једна патентна пријава
Принцип Уговора о Патентној Сарадњи је да он омогућава евентуалном власнику патента да попуни само једну патентну пријаву која има дејства у свим земљама (или одређеном броју земаља) чланицама. Овај Уговор, према томе, предухитрује потребу за попуњавањем великог броја различитнх пријава (на великом
броју језика) у оквиру релативно кратког периода првенства од 12 месеци који је
предвиђен Париском Конвенцијом. Да би се осигурала већ стечена права или да

би се захтевала даља права при крају периода првенства по Париској Конвендији,
довољно је, за територију на којој се УСП примењује, попунити само једну једнообразну пријаву.
Наравно, за државе које нису чланице УСП-а, неопходно је попунити посебне
пријаве.
Јединсшвена процедура оцене новости
Следећа добра страна УСП-а јесте да је њиме обезбеђена једна, јединствена
оцена новости коју обавља орган одређен у самом Уговору. У пнтању је тзв. испитнвање новости самог проналаска који је назначен у патентној пријави, а проналазак се може сматрати новим ако се разликује од већ заштићених ироналазака или
оних који су доступни јавности. Важност овог аспекта је у томе да многи национални закони о патентима захтевају оцену новости у току постуцка патентне пријаве. Лице које се пријављује би требало да започне процедуру оцене новости патента ц да за то посебно плати у свакој жељеној земљи. Процедура оцене новости
патента је централпзована под окрпљем Уговора о Сарадњи у области Патената
тако да то представља значајно смањење трошкова алп и напора за проналазаче
као и за надлежне националне органе.
Јединствена процедура испитивања патента
Уговор предвиђа могућност да се земље чланице могу сложити да прцхвате,
али не као обавезност, јединствено, централизовано суштинско испитнвање патентне пријаве од стране органа назначеног у самом Уговору. У земљама које су
сс одлучилс за ову могућност, лица која сс пријављују могу одабрати овај пут, тако
да ће њихова пријава бити испитана на основу критеријума релевантног органа.
Ово још једном може умањити напор и трошкове који би неминовно били ангажовани када би испитивање било спроведено независно у свакој од земаља у пигању.
Ипак, потребно је посебно нагласитп, Уговор о Сарадњи у областп Патената
није међународни извор који хармонизује правне системе својих земаља чланпца
по пптањима као што су: критеријум за пспптпвање патента пли обим проналазака за које патенти могу бити додељенп. Испптивање по Уговору је, према томе,
увек провизорно. На крају ће нацпонатни органи, путем упућпвања на своје национално право, морати да одлуче да ли ће патент бити додељен.
6. Конвенција о издавању Евронских Патенага (КЕП)
У погледу патентне ираксе која се одвија на најглавннјем делу Европског континента ово је Конвенција која има далеко највећу важност.
Европска Конвенција о Патенту, према подацпма из 1997, има 18 земаља чланица и три придружене земље, п то: све државе чланице Европске Уније са Швајцарском, Лихтенпггајном и Монаком, а као асоциране земље ту су Летонија, Литваннја и Словенија.

Јединсшвена ироцедура доделе иашенша
Главнп цпљ Конвенцнје јесте стварање једног централног органа - Европског
Патентног Завода (са главном канцеларијом у Минхену уз уреде у Берлину и Хагу), при коме се врше и прнјава патената и додељивања нстог.
Јединствена пријава на енглеском, француском пли немачком се обрађује у једпнственом, централпзованом оценом новостп патента и једном, јединственом
супптшском испитпвању п а те т а, после којпх Европски Патентнп Завод одлучује
да лп ће патент бити доде.њен или не.
Након додељпвања, даља дејства патента вођена су нацноналним правима држава чланица. К Е П је заправо релевантна у везн са поступком прнјаве само до додељнвања натента. Она има само ограничен утицај на обим и дејства патента када
патент буде доде.љен.
Разлике између К онвенције о издавању Европског П ат ент а (КЕП ) и У?овора о Сарадњи у област и Пат ената (УСП)
Кључне разлике између ова два међународна извора, са нагласком на карактеристике КЕП-а, могу се сажетп у следећем:
Јединствени критеријум, цент рални орган
Европски Патентнн Завод разматра могућност доделе патента упућивањем
на један, јединствени скуп критеријума који се налази у самој Конвенцији. По Уговору, за све државе чланице или за оне које су се определиле за овај систем, може
се добити јединствено оцењпвање новости као и јединствено предисшшшање патевгга, алн никако не постоји централна одлука која се односи на додељивање патента. Разлог за ово се може наћи у чпњеници да Уговор не носи у себи никаква једпнствена правпла која се тнчу предмета за који патент може бнти додељен или
критерпјуме које сам предмет мора пспутшти да би био патентибилан. Према томе, после поступка под окриљем Уговора о Сарадњи у области Патената, кандидат за доделу патента мора поднетп резузггате поступка сваком од релевантних националних органа како би онп истражили и оценили да ли критерпјуми њихових
националних права одобравају доделу иатента. Када је у пптању КЕП . ситуација је
друтачија: сама Конвенција предвпђа критеријуме који се односе на додељивање
патента исго као што предвиђа централни орган пред којим се води поступак по
пријавама п који доносп одлуке о додели патента. Ово, наравно, значајно смањује
трошкове на обе стране.
Успех К онвенције о издавању Е вропско? П ат ент а
Значај Конвенције се може видети на примеру њеног успеха: после више од 20
година постојања (од 1977. године), Европски Патентни Завод у данашње време
прима нешто мање од 80 000 пријава годишње, што га по важности и масовности
чш и трећим Заводом у свету (после Јапана и САД-а). У многим земљама чланпцама КЕП-а дошло је до драстичног смањења пријава националним патентним

бироима пошто се масовно прилази систему који је заснован Конвенцијом. У Холандији је, на пример, практично укинут национални систем поступка по патентним пријавама јер се конкуренција са широко популарном п општеприхваћеном
Конвенцијом о пздавању Европског Патента показала неиздрживом.
7. Конвенција о Патенту Заједничког Тржишта
Ова Конвенција још увек није на снази. Процењује се да ће јој требати још неколико година да ступи на снагу. Ефекат ове Конвенције када једном ступи на снагу бнће двоструки:
Јединствено дејство патента; поједностављена парница
Прво, Конвенција о Патенту Европске Заједнпце обезбеђује јединствена правила за патентна права која настају понгго исти бива додељен. За патенте по овој
Конвенцији, дакле, целокупни правни статус јесте одређен самом Конвенцијом, а
не националним правима земаља чланица. Према КЕП-у, подсећања радн, патентна пријава је у целости предмет који потпада под правила Конвенције све до момента доделе патента - али се даља дејства патента остварују у складу са националним правним системима земаља у шггању. То практично значи да се дејства патента могу разликовати од земље до земље. У сваком случају, разлпке пзмеђу патентних правних система држава Европске Заједнице нису толико драстичне због последица Стразбуршке Конвенције, видети пасус 8 који следи; но с’ обзиром на то
да одређена сушгинска питања нису хармонизована Конвенцијом из Стразбура,
одређене разлике ипак остају. Са друте стране, одредбе Конвенције о Патенту Заједничког Тржишта предвиђају јединствено дејство патента у свим земљама
Европске Унпје. За патент се, по овој Конвенцији, може пријавити и може битп
додељен само за све земље Европске Унпје заједно, тако да има дејства свеобухватаог права својине јединствено делујући на читавом пољу Европске Уније.
Као друго, Конвенција о Патенту Заједничког Тржишта предвпђа да ће судске одлуке, добијене од одговарајућих п надлежних судова у погледу' патената, по
овој Конвенцпјн имати дејства у свим државама Европске Унпје. Према томе, власнпк патента по овој Конвенцији може избећи неопходност парничења око истог
патента (и често са истим материјалним опонентом) у великом броју земаља
Европске Уније. Јасно је да ово може довести до знатапх уштеда трошкова п допринети већој ефикасности.
8. Страсбуршка Конвенција
У ранијој фази Европске интеграције Конвенција из Страсбура, закључена
1963. године, представљала је нешто мање амбнцнознн покушај хармонизацпје
Европског законодавства у области патената. 11 Европских земаља су чланице
ове Конвенцпје.
Страсбуршка Конвенција у себи носи стандардна правила која се тичу потребних услова за добијање патената, правила у погледу предмета за добијање патента

(за које патент може бнти додељен) н правнла која се односе на опсег н ннтерпретацнју додељених патената. Земље прнступнице су се обавезале да прилагоде своје
(нацноналне) патентне законе стандаднма Страсбуршке Конвенције. Такође,
Конвенцнја о издавању Европског Патента и Конвенција о Патенту Европске Заједнице су формулисане као последица ове Конвенцнје и следе образац установл>ен у Страсбуру. И з тог су разлога патентни закони у западној Европи, у тачкама
које Страсбуршка Конвенција хармонизује, врло слични. То се, наравно, не може
рећи за она шггања која излазе из оквира Страсбуршке Конвенције.

Резиме
Више горе поменутих међународних извора права на пољу патента могу читаоца довести у мању конфузију. Кратак преглед:
- Париска Конвентшја: 140 земаља чланица. Главне одредбе: национални
третман (иденшчан третман) за држављане и недржвљане; дванаестомесечни
приоритетнп период којп се рачуна од датума прве патентне пријаве.
- Уговор о Сарадњи у области Патената: 89 земаља. Главне одредбе: попуњава се једна патентна пријава која важи за било коју жељену комбинацију земаља
чланпца; посебност су процедура оцене новости и могућност поступка испптивања
патентне прнјаве.
- Конвенпија о изиавању Европског Патента (ККШ : чланице: 18 плус три
прпдружене државе. Главне одредбе: потауно јединствен, централизован поступак
пспптпвања патентнпх пријава према јединственим критеријумима. Резултира посебнпм нацпоналним патентпма (који су идентичнп по своме садржају) у свим означеним земљама. Врло је популарна у пракси.
- Конвенштја о Патенту Европске Зајетшите: још увек није на снази. Замишл>ена је да има дејства у Европској Унији. Хармонизира све одредбе патентног
права у погледу патената добијених под окриљем ове Конвенцпје. Поступак по
пријави: упућује на КЕП . Патент добијен под окриљем Конвенције о Патенту
Европске Заједнице има дејства јединственог патента, потпуно једнообразно примењивог за све земље Европске У није. Предвиђа и ценрализовани поступак по повреди права на патент.
- Страсбурптка Конвештпја: садржи основна правила о три главне теме патенш ог права; циљ јој је да тим правилима хармонизује национална права свих земаља пошисница Конвенције. Представља врло значајан допринос с’ обзиром на
време настанка. У данашње време, рег $е нема великог значаја, но упливом у законодавства и Конвенције које су тренутно на снази, представља камен темељац патентног права за најзначајнији део Европе.
10. Избор поступка
У оквир(у)има различитих могућности које су понуђене горе поменутим Конвенцијама, лица која се пријављују имају слободу избора оних опција које најбоље

одговарају њиховим циљевима за добијање и подстицај патентних права за своје
проналаске.
О иш ш еприхваћени пут
На пример, Холанђанин који се пријављује за патент ће најчешће бнги расположен да испуни патентну прпјаву у својој Холандији (релативно једноставно, јефтино и на његовом језику). Ако одлучи, он може наставити са пријавом по Уговору о Сарадњи у области Патената посебно у наредних 12 месеци (у циљу пзвлачења користи од приоритетаог периода који је предвиђен Париском Конвенцијом).
У пријави по Уговору о Сарадњи у областп Патената, он може захтевати патент
Конвенције о издавању Европског Пагента у земљама у којима се примењује ова
Конвенција, као што може захтевати и националне патенте у осталим земљама
чланицама Уговора о Сарадњи у области Патената као што су Јапан и САД.
М иним алист ички прилаз
Кандцдат може такође одлучитн да се прпјави само за национални патент у
одређеној зонн - нпр. у Немачкој и Француској, зколнко је његов тржишнп радијус
ограннчен на те земље. Два национална патента ће, на крају, бптп знатно јефтшшји него мноштво патената под окриљем система заснованих Уговором о Сарадњи
у областп Патента/ Конвенције о издавању Европског Патента.
Требало би обратити пажњу на чињенпцу да патентна заштита није једино
што је релевантно на нечијој тржишној територији. Многи патентп носе са собом
врло уносну могућност лиценцирања. Такве могућности ће битп све привлачније
само уколико то нема дејства на нечијој тржишној територнји (тако да власници
лиценци не конкуришу и не такмиче се са власницима патената).
Пат ент на стратегија
Патентна стратегнја није само условљена трошковима поступка по патенгној
пријавп. Време може такође бпти један од важних чпнилаца за разматрње. На
прпмер, време за које се добпја патент под окрш&ем Конвенције о издавању
Европског Патента је минимум две и по године, а обично п дуже. Пре доделе патента, проналазак у питању није адекватао заштићен. Неколпко Европских држава, укључујући Француску, Белгију, Немачку и Холандију, је упростнло поступке у
својпм националним правима, обсзбеђуђћи ефекгнвну запптпу у оквпру неколико месецп, а не у оквиру неколико годпна. Уколико некп проналазак треба бпти
брзо маркетиран, а којн је лак за копиратп, рана је запггпта веома важна. Затим,
кандццат може пожелети да добнје нацпонални патент који је релативно лако стећи, који он може имати потребу да искомбинује са пријавом Конвенцпје о издавању Европског Патента. Планирање времена тада може бнги важни[е од упггеде
трошкова. Због наведених разлога оваква једна стратегија без сумње је од необичног значаја.

11. Јурисдикција
Као пп'о је већ помен^то, патентни систем је нормално такав да подразумева
дејство сваког патента у својој одговарајућој националној држави. То изискује од
власника патената да, у ци.т,угреакццје на повреде, воде парнице у неколико земаља - а понекада ће они битп присиљени да то ч ш е у неколико земаља истовремено. У овом тренупсу само Конвенцнја о П атеш у Заједничког Тржишта јасно стипулише могућност постизања одлуке важеће за читаву Евроиску Унију, а на основу једног судског поступка - парнице. Но, ова Конвенција још увек није на сназп.
Пракса судова
Без обзира на многобројне тешкоће, неки национални судови су успели да
развију праксу дозвољавања заједничких поступака које се могу покренути пред
једнпм истим судом. Ови поступци узимају маха на основу начела да туженици из
различитих јурисдпкција могу бпгп сазвани пред једнпм (истим) од релевантних и
надлежних судова, уколико су предмети у које су туженици уплетени блиско повезани - игго оправдава да они могу бити саслушани у истом случају.
Пример: ако произвођач сачшш производ којп конституише повреду у Немачкој п дпстрибутЈра их преко подружница или независних днстрибутера у Белгијп, Француској, Немачкој и Холандпји, тада власник патента може изабрати да започне поступак против произвођача и свих днстрибутера или подружница пред
надлежним судом у Холандији. Тај ће компетентни суд обавити све радње у поступку и одлунпти по свим предметима, а са дејством у свим земљама у пптању' на
основу блиске повезаностн предмета (под претпоставком да се сви предмети, са
марерпјалне стране, тичу истог патентног питања). На тај начин власник патента
може постићп одлуку у једном поступку са дејством за већи број земаља одједном.
Може се рећи да је још увек прилично спорно питање да ли је овај модалитет
поступања у потпуности законит и такође, до које мере ово целисходно средство
може бити примењено.
12. “И сцрпљ ењ е”
Патентна права су, по сада важећим законодавствима, у потпуности креације
националних правних система. Ч ак и патенти по Конвенцији о издавању Европског Патента након доделе од стране надлежног органа постају само “маса” патената према националним правима земаља чланица. Неигго другачије би се могло
деситн само под окриљем Конвенције о Патенту Заједничког Тржшнта - али њено
ступање на снагу чека боље дане. Схватајући да је право на патент ограничено само за територију земље чији је надлежни орган регистровао тражени патент, у
доктрини је развијено правило да патент само може бнти “исцрпљен” употребом
патента у оквиру землве у којој тај патент има дејства. Ова фразеологија значи да
чак и ако власник патента сам производи и продаје одређену робу која би се могла
подвести под патент, али то чини ван територије на којој важи патент, он чини повреду' продајући нли употребљавајући ту робу унутар означене територије. Вла-

снпк патента је тај који се може позвати на своје право дакле, чак и против својнх
производа уколнко буду увезена из иностранства.
И зузеци из разлога примене Европског права
“Доктрнна нсцрпљења патента” није више примењива у оквнру Европске
Уније. Европски Суд Правде држи да је ова доктрина у сукобу са правилима која
се односе на слободан промет роба између земаља чланица из Уговора о Оснивању Европске Економске Заједнице. За робе које се увозе из земаља ван Европске
Уније “доктрина исцрпљења патента” остаје прпмењива. У оним државама које
ову докгрину признају, власник патента може, дакле, спречити увоз својих производа ван Европске Уније на основу пуноважности свога патента у релевантној
земљи Уније. За производе које је власник патента сам продавао пли изазвао њихову продају у оквиру Европске У није, “доктрина исцрпљења патента” је превазиђена супранацпналним правом Европске Економске Заједнпце.

ПРЕГЛЕД

М ирко Васиљевић
“Привредна друштва - домаће и упоредно право”
Београд, 1999.
Наша правна литература о прнвредним органнзацпјама обогаћена је недавно
једним значајним делом. То је књпга др Мпрка Васиљевића, редовног професора
Правног факултета у Београду, чији је наслов “Привредна друштва - домаће и
упоредно право”. Издавач те књиге је Удружење правника у привреди СР Југославпје. Обпм књпге је 594 странице.
Проф. Васиљевић је нашој правничкој, и не само правничкој јавностн, добро
познат као врсни познавалац права о привредним организацпјама. Објавио је низ
научнпх и стручних текстова из те области, а био је и руководплац експертеког тима за израду Закона о предузећпма из 1996. године.
Књига се појављује у значајном тренутку за даљи развој нашег права о предузећима (тзв. статусног дела прпвредног, пословног, трговачког права). Иза нас је
десетак година од када су у наш привредни и правни систем уведена привредна
друштва, као власнпчки типови предузећа. Десетак година од када смо напустили
концепцију која је владала четрдесет годпна, о организовању привреде путем самоуправног удруживања рада радника на друштвеним средствима за производњу,
у организацијама које немају власника. Многи од још увек активних правннка нису
за време студија имали прилике да нптпта науче о акционарским друпггвима, осим
да она представљају инструмент за експлоатацију радничке класе од стране капиталиста. И само помињање идеје акционарства представљало је у том периоду јерес.
Десет година у правном развоју није дуг период, али је ипак био довољан да
стекнемо одређена знања и искуства о тој новој појави у нашој привреди коју
представљају привредна друштва. Као један од доказа за ову тврдњу могу да послуже десетине реферата и саопштења који су до сада били припремљени за саветовања у Врњачкој Бањи и на Копаонпку. Допшо је време да се размишља о томе

како ићи даље у правној регулативи о привредним друштвима, у складу са развојем наше привреде и друиггва у целини. Ни земље са дугогодишњим искуством у
правном уређењу трж ш ш е иривреде, као што су Енглеска, Немачка, Француска,
нису оклевале да то учине кад је пракса показала да треба доградити прописе о акционарским друштвима.
Писац овог ириказа је читајући књшу “Привредна друтптва” стално бно под
утиском да су ова два момента били руководећп за проф. Васиљевића пршшком
писања књнге. Прво, докле смо стигли, какво је наше позитивно право о привредним друтптвнма. У том погледу треба одати признање проф. Васшвевићу који је
као одличан познавалац материје о којој пише врло прецизно објаснио која су решења прпхваћена у нашим прописнма. Због тога ова књига представља врло корисно штиво за праксу. Друто, проф. Васпљевић се није устручавао да о важним
питањима дањег развоја нашег права о предузећима изнесе своје предлоге. Већ у
предговору књиге он се децидирано изјашњава о једном врло значајном питању:
“Приватизација је основа за тржишну иривреду, за нови привреднп систем, за нову
пословну философију, за нову психолошку раван, за нови културни миље, за инвестиционо поверење. Такво поверење не може се успоставтп у условпма још увек
хибридног својинског режима, у коме би један својинскп облик требало да пма све
обрисе тржишног, а друти нетржипшог или у најбољу руку квазитржпшног.” Тај
хибрпднп систем је по њему предуго задржавање двојства друштвене својине уз
прпватну својпну у привредц.
Књига ‘Привредна друштва” састоји се од пет делова.
Првн део садржи општа разматрања о прпвредним друштвима. Аутор је обрадио појам и врсте привредних друштава, системе оснивања прнвреднпх друштава,
оснивачкп акт прпвредног друштва, пмовину прнвредног друиггва, одговорност за
обавезе прнвредног друштава, тзв. пробијање правне личностп привредног друштва, делатност привреднпх друштава, фирмугпрпвредног друштва, заступање привреднпх друштава у правном промету. правнп статус делова прпвредног друштва п
регистар привреднпх друштава.
У друтом делу обрађене су поједине врсте привредних друштава. Обрађена су
друштва лица (или како нх аутор назпва “друштва с неогранпченпм рпзнком”),
дакле ортачко друштво п командитно друштво, затпм друшгва са ограниченом
одговорношћу и друштва кашггала (акцпонарска друштва). Друштва са огранпченом одговорношћу п једночлана друштва аутор третнра као друштва лпца н капптала, чпме већ и у тппологији друштава желп да укаже да су код овпх врста прпвредннх друтптава прпсутни п лични односп и капптал односи. У оквпру одељка о
акцпонарскпм друштвпма обрађено је впше питања која у нашој праксп све вшне
добијају на значају: акције, обвезнице, повећање и смањење основног кашггала акционарског друштва, права и обавезе акционара, правнп положај мањинскнх акционара, права запослених као посебне интересне структуре у акционарским
друпггвима, учешће поверилаца акционарског друштва у вршењу одређенпх фун-
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кднја управљања друштвом. У оквиру ове главе налазе се и разматрања о задрутама н пословним удружењима.
Трећи део ове књиге бави се повезивањем привредних друштава. Аутор је
обрадио фузије (сиајање и припајање) привредних друштава и поделе привредних
друштава, затим финансијске облике повезивања привредних друштава (матична
и зависна предузећа, кондерн, холдпнг), и утоворне облике иовезивања привредних друшгава (као што су картели и конзорцијуми).
У четвртом делу књиге обрађена је, у сумарном облику, нормативна регулатива Европске уније о привредним друштвима. Аутор обавештава читаоца о свих
дванаест директива које су на нивоу земаља чланица Европске уније до сада усвојене ради хармонизације њихових права о пршзредним друштвима. Нека од тих решења већ су извршила утицај и на наше право, као што је, на пример, норма из
члана 20. став 3. Закона о предузећима према којој послови које је предузеће закључило ван оквнра делатности за које је уписано у судскн регистар производе
нравно дејство, осим ако је треће лице знало или је могло знати за прекорачење.
Овај део књиге указује којим правцима треба дање да развијамо статусни део нашег привредног права уколико желпмо да пратимо Западну Европу.
И на крају, у петом делу књиге “Привредна друштва”, аутор се позабавио реорганизацијом п престанком привредних друштава. Обрадио је смањење п повећање кашггала друштва као алтернативу ликвидацији, санацију преузимањем дуга,
принудно поравнање са повериоцима, конверзију потраживања у основни капитал, ликвидацију солвентног друштва и стечај инсолвентног друштва. Аутор посебно указује на реорганизацију привредних друштава, као алтернатнву стечају.
Разматрања не улазе у све детаље ових питања, јер су прилагођена сврси књиге аналпзи правног положаја привредних друиггава.
Књига обилује упућивањима на нашу и страну правну литературу и судску
праксу код низа шггања. Мало је страница које не садрже “фусноте”. Н а тај начин
књига олакшава читаоцу који то жели да продужи са изучавањем правног положаја прпвредних дрзтптава. Посебан квалитет дају овој књизи поређења решења
која су прихваћена у нашем праву са решењима из низа страних права. Аутор је у
ту сврху користио не само тзв. велике правне системе, него и права Хрватске, Словеније, Македоније и неких других земаља чије се привреде (као и наша) налазе у
фази транзиције.
Кад је затворио ову књпгу, писац овог приказа је остао под утиском да њен
значај за наш правни живот може да буде вишеструк. За правника у пракси она
даје одговоре на низ питања са којима се он може сусрести у пракси и за која се од
њега очекује одговор у предузећу у којем ради. Довољно је само подсетити се које
се све дилеме постављају пред наше колеге у пракси кад приступе задатку да припреме предлог новог статута свог предузећа ради његовог усаглашавања са Законом о предузећима. За судије и адвокате ова књига може да послужи као путоказ
за ставове које ће заступати у својој пракси. А за научне раднике и законописце,
ова књига треба да послужи као подстицај за даља истраживања и иредлагање но-

вих решења. Проф. Васиљевић нас је подсетио да се нп у овој области друшгвених
односа којима се бави његова најновија књига не смемо наћи на изолованом острву, него да морамо да водимо рачуна како се понаша остали свет.
Ивица Јанковец

П оруке са Осмог конгреса правника у привреди
Ј у г о с л а в и је
Осми конгрес правшжа у привреди СР Ј)тославије одржан је у организацији
Удружења правника )• п ртред и СР Ј)тославпје, у Врњачкој Бањп, од 27. до 29.
Септембра 1999. године.
Општа тема Конгреса “Акционарство и приватизација” анализирана је кроз
14 тематских областп: предузећа, приватизација, страна улагања, банке, привредни спорови, финансијско тржшнте, порези, радни односи, прнвреда и управа, интелекзуална права, пословно право ЕУ, пословнн односи са иностранством, страно
пословно право п саопштења из пословне праксе. Наведене теме обрађене су у
око 80 реферата п писменпх саоппггења, која су објављена у часопису “Право и
прпвреда”, број 5-8 за 1999. годину.
Конгресу, првом после агреснје НАТО на СР Јутославију, прнсуствовало је
око 1000 учесннка: правннка нз привреде н државне унраве, судија, адвоката и науиних радника. Конгрес је усвојио следеће поруке:
1.
Процес приватнзацнје и акционарства представља уннверзално обележје
светске прнвреде на измаку друтог миленијума. Сви процесп су актуелни како за
развпјене, тако и за земље у развоју. Када су у питању прпвреде земаља у развоју,
разлозп за прпватизацију су униформни: недостатак сопственог свежег кашггала и
изражена потреба за страним инвестицијама, настојање државе да се ослободи
предузећа која послују са губитком и велики јавни сектор који је огггерећен и социјалним функцијама. Отуда је основни циљ приватизације да се повећа ефикасност
привреде, првенствено стварањем конкурентних фирми, давање предности економским над политичким интересима у организовању и пословању предузећа, унапређивање аутономије управљања, смањење јавног дефицита, давање већег значаја финансијском тржишту, прилагођавање хармонизованој европској регулативи
која предвиђа монополизацију и конкуренцију између предузећа, као и учешће у
прерасподели капигала на међународном финансијском тржишту.
Са тако постављ>еним цкљевима приватизација нема алтернативу, једино се
поставља питање динамике и обухватности и технике њеног спровођења. Домаћа

правна регулатива и постојећа пракса нису у том погледу конзистентни. Постојећи
институти у домаћем законодавству, као што су: приштпп одржања основног капитала, забрана враћања улога, клаузула конкуренције, клаузула сукоба интереса,
права мањинских акционара, правила о једночланом друштву, одговорност оснивача за штетно поступање пршшком оснивања привредних друштава, заштита повернлаца код смањења капитала и фузије друштва, као и друта пигања не спроводе се у пракси у потпуности и доследно. Отуда постоји потреба доградње многих
правних установа у домену приватизације и акционарства. На могућа решења ових
и других питања указано је у бројним рефератнма. У чесници Конгреса сматрају да
их је потребно што пре доградити, а онда доследно спроводити у пракси.
На Конгресу је поново истакнуто да приватизација представља основу за тржишну привреду- и нови привредни систем који ће појачати инвестиционо поверење.
У чесници Конгреса се залажу за правнчну приватизацију, а задатак правне регулативе је да онемогући нерегуларне начпне приватизације. Нужни иредуслов за
то је постојање јасних и међусобно усклађених иравних правила. У том смислу потребно је да држава учини више на афирмацији акционарства п акционарске својине и процеса приватизације. Ретроактивним ревалоризацијама и ретроактивном
применом прописа држава је нанела више штете него користи.
2. Н а Конгресу је процес приватизације разматран и у контексту страних улагања. Констатовано је да процес пршзатизације треба да се одвија брже како би тако трансформисана и приватизована привреда постала атрактивнија за страна
улагања. Држава и у овом процесу мора пматп актпвну улогу у погледу доградње
постојећнх прописа и у погледу њихове доследне примене п смањења админпстративнпх формалности. Посебна пажња је посвећена правном регулисању концесија
у шумарству и водопривреди.
3. Правници у привреди констатују да су трп основна недостатка досадашњпх
законских решења и праксе приватизације: пренаглашена позицпја запосленпх у
приватпзацпјн, недовољна транспарентност процеса приватнзације и недовољна
заступљеност финансијских тржишта у приватизационим процеспма.
4. Правници у привреди се залажу за дању професпонализацију п спецпјализацију привредних с}дова, како би се појачача правна сигурност свих привредних
субјеката на тржишту и убрзало решавање привредних спорова, што је светска
пракса свих тржшшшх земаља без изузетака.
5. Правници у привреди оцењују да је потребно донети на савезном нпвоу новп
Закон о финансијском тржпипу (којим би требало повећати спгурност инвестптора у хартнје у вредности), нови Закон о стечају (како би се унапредиле могућностп за реорганпзацију инсолвентних предузећа и иоверпоци нромовисали у централне субјекте овог поступка), нови Закон о инвестиционпм фондовима (којпм
би се заокружио институционални оквир за нриватизацију), нови Закон о привредним друштвима (који би преузео 90 одсто текста ностојећег Закона о предузећпма

п који би друштвено и евентуално и јавно иредузеће преселио у прелазне одредбе,
чиме би се овај закон у потпуности хармонизовао са светским трендовима).
На републичком шшоу потребно је ревидирати Закон о својинској трансформацији. Потебно је донети и Закон о инстшуцијама и мерама подсишајна оснивања п развоја малих п средњпх предузећа.
6. У областп својннске трансформације констатовано је да треба: одредити законски рок у коме се мора објавити први круг својинске трансформације, при чеМ}7би дужина тог рока зависила од величине предузећа; одредити законски рок у
коме се може остварити право на стпцање акција под повлашћеним условима;
скратити рокове за уиис акција у првом и куиовину акција у другом кругу својинске трансформације; ушести фискалне олакшице за пред}зећа која с}; спровела
својинску трансформацију; зшести пореска ослобођења или олакшице за поседовање п промет акцпја које се стичу бесплатно; скратига рокове у којима се не могу
продавати акције које се добијају бесплатно; дефинисати ноложај земљорадничких задр)та и могућност трансформацнје капитала којима задруге располаж}';
проппсати да се против решења Министарства за економску и власничку трансформацију која се доносе вршењем надзора над спровођењем прописа из области
својинске трансформације, над радом овлашћених процењивача, као и над пословима продаје акција који се обављају преко фпнансијске берзе, може водити
управно-рачунски спор. У истом закону треба прописати а се управно-рачунски
спор води сходном применом одредби Закона о управним споровима.
7. Порескп систем и пореска политика као део привредног система и мере
економске полптике не могу аутовомно и пресудно утицати на развој акционарства. И з тих разлога неопходно је, а у склопу промена привредног система, изврппгги редефинисање пореске политике у области акционарства, односно вратити
се на изворне принципе концепције реформе фискалног система.
У том циљу неопходно је учшпгги следеће:
а) Увести спнтетички (глобални порез на доходак ф изичкж лица), као што је
учпњено у већини земаља у транзицији и у свим државама - чланицама ОЕЦД, чиме би се избегло сада у примени троструко опорезивање дивиденди.
б) У редефинисаном систему опорезивања доходка физичких лица, и на дивиденде би се применио општи синтетички порез на доходак.
в) Размере пореске интеграције треба повећати прописивањем олакшице за
1 акционаре у облику права на одбитак од основице 40%-50% примљених дивиденди.

г) Капиталне добитке акционара подврћи синтетичком порезу на дохоак.
д) Задржати право на умањење основице пореза на добит предузећа и пореза
на приходе од самосталне делатности за износ инвестиција у акције и уделе, уз
ограничење да олакшица не прелази 50% основице.
ђ) Укидањем пореза на промет берзанских услуга, с тим што то ослобађање
треба задржати и када се уведе ПДВ, као и примена ниских стопа код преноса апсолутних права на хартијама од вредности са правом учешћа, подстицајно ће се де-

ловати на улагања у друштва капитала, развој финансијских тржншга и својинске
трансформације.
8. У области банкарста Конгрес констатује да је УБЈ усвајањем Кодекса пословних правила банака, направило кр)нан корак у успостављању реда на нашем
кредитном тржишту. Усвојенп су аутономни стандарди у уређивању пословне сарадње између самих банака и других фннансијских органпзација, што је за осталу
привреду од посебног значаја, стандарди за одређивање каматнпх стопа и виспна
накнаде за банкарске услуге. Тиме се формпрају добри пословни обичаји као и у
банкарству развијеннх држава.
У нашем банкарству право акционарство тек треба да буде засновано. Истина, Закон о банкама је прописао да се банке могу осниватп као акционарска друштва. Али, стицајем околности, најважнији акционари у нашим банкама су њихови
највећи дужници. Акције банака још увек се не купују ради дивпдендп, него зато
што је то услов за добијање кредита.
У плаћањима у размени са земљама слабпх валута СРЈ би требало а користи
клирпнг ко допунски облик плаћања.
9. У области финансијског тржишта констатована је потреба да се донесе нов
закон о трговини хартнја од вредностп, јер постојећи не може да задовсљи потребе. Новим законом би требало да се омогућп већа пропустљпвост тржишта харгаја од вредности. Законом би требало обезбедити и већу правну сигурност и заштиту инвеститора, економичност пословања на финансијком тржшлту и поштовање
међународнпх стандарда.
Државннм омогућавањем слободнијег пословања берзи, требало бп да се
створе услови да се берзе оспособе за масован промет акција пз прпватизације.
Судови би требало да имају активнпју улогу у затппггп инвеститора, нарочито
у повраћају средстава купцима акција и неуспешним емнсијама.
Није пожељна потпуна централизација трговпне хартајама од вредности у
земљи у берзама, принудним законским нормама, већ би требало могућити да и
ванберзанскко тржиште добије своју природну улогу.
Новим законом је потребно појачати овлашћења надзорнпх органа на финансијском тржншту и утврдити јасне границе њпховог поступања према учеснпцима,
како се не би неоправдано ометала трговина ефектпма.
10. И з области радних односа, на Конгресу је констатована потреба за реформом радног законодавства и решавање проблема високе незапосленостп. У том
смислу је предложено: коришћење флексибплнпјпх форми уговорног запошљавања, као и адекватније регулисање спецпфичностп радних односа код малпх послодаваца: потпуније регулисање одређених питања посебног режпма раднпх спорова; пренспитивање анахроног концепта директора-запосленог и прихватање
уноредноправних решења у погледу правног основа ангажовања директора привредног друштва: преиспигавање областа дпсцишшнске одговорности; законска
институционализација мирног решавања колектавних радних спорова, трипартиз-

ма п подстицање колективног преговарања; целовито законско регулисање облика партиципације запослених у управљању у пршзатном п јавном сектору.
У циљу снпжења незапослености, решавања проблема впшкова запослених н
ублажавање последица агресије, предлаже се, поред стварно потребног макроекономског амбпјента, јачање улоге трнпартитних институција на тржипгг}' рада, а
посебно Завода за тржиште рада, како би се кроз подршку инвестиционим програмпма, програмима професионалног образовања, запошљавања младих, инвалцдних лпца п друтпх, ублажиле економске и социјалне последице незапослености. Овоме би требало да допрпнесе и економско-социјални програм запошљавања и обнове ратом оштећених предузећа.
С обзиром да је закгвучивање Општег колективног уговора на нивоу СРЈ у
пнтересу свпх, неопходне су додатне иницијативе п актнвности на убрзању поступка његовог зактвучивања, како би се обезбедио минимум аутономне регулативе
радних односа, којп би се прнмењивао на подручју целе Југославије.
11. У оквпру секције “Прпвреднн споровп” разматрана су акгуелна питања и
проблемн међународне трговинске арбитраже и привредног судства. У домену арбптраже обрађена су пнтања улоге и значаја арбитражних правилника, значај седпшта арбптража, примена Рпмскпх начела међународних трговинских уговора,
прпвремене мере, интервенција у арбптражном поступку, арбитража у Кпнп и
друга пптања. У домену прпвредног судства указано је на судску праксу и отворена
пптања и проблеме у погледу прнвремених мера, поннштаја незаконитих одлука
органа привредних друпггава, стицања удела у предузећу судском одлуком, као и
друга питања. Констатовано је да је у решавању привредннх спорова потребно да
постојп поттуиа правна пзвесност и да све дплеме треба благовремено отклањати
како бн се задовољио један од основних захтева привреде да у решавању прпвреднпх спорова нема отворенпх питања, дилема и неизвесности. Н а будућим конгресима потребно је више пзносити она пптања п проблеме чије адекватно решавање
и регулисање користи привреди и привредницпма у њиховим з&хтевима за квалитетним п поузданпм правом.
12. Правни положај и пословање прпвредних субјеката који обављају делатност од јавног интереса представља област која у СРЈ није на целовити и конзистентни начин уређена, упркос чињеници да јавни сектор доминира у нашем привредном систему. Зато је неопходна значајна законодавна активност и то пре свега
савезне државе, на јединственом уређивању правног режима предузећа и других
субјеката који обављају делатност од јавног интереса. Приликом утврђивања тог
правног режима потребно је имати у виду решења која познају правни систем модерно тржишно уређених земаља.
13. У радовима посвећеним пословном праву ЕУ централно место је посвећено улози и утицају савремене државе на положај јавних предузећа у државама чланицама ЕУ, и врстама и начинима додељивања и одобравања субвенција и мерама
заштите од субвенционисаног увоза. Констатовано је да запггиту од субвенционисаног увоза треба заснивати на правилима СТО и да у том смислу треба усагласи-

тп постојеће домаће спољнотрговинске пропнсе. Кад је реч о јавним предузећима
у ЕУ констатовано је да се и на њнх прпмењују правпла конкуренције н да би та
искуства требало прнмењивати п на домаћа предузећа.
У погледу добнјања финансијских средстава за обнову агресијом разрушених
прпвредних ц друтих субјеката, констатовано је да по основу Пакта о стабилности
за јутоисточну Еврону, осим неравномерно распоређене хуманитарне помоћп, за
сада није реално очекивати другу финансијску помоћ. Пакт ЕУ , међутпм, поставља оквире за вођење преговорао евентуалном придруживању СРЈ Европској униИ14.
У правном регулисању спољнотрговинских односа констатовано је да су
последњим пзменама прописа, посебно Закона о спољнотрговинском пословању
смањена администратнвна ограничења. Требало бп очекпвати да се то позитивно
одразп п на положај домаћих спољнотрговинских предузећа п њпхову конкурентност на међународном тржипггу. С друте стране, промене бн требало схватити и
као прилагођавање домаћег законодавства правплима СТО, и повећање шансп за
пуноправно учсључивање у СГО.

М ЕЂ УН АРО ДН О ПОСЛОВНО П РАВО

М еђун ар одн а регулатива
Правила о глобалној интеграднји
Програм У Н за развој (1/А’В Р —ХЈшед. Ма11от ОеуеЊртеп1 Рго§гатте) сачинпо је ц почетком јула 1999. објавио нови извештај о људском развоју (Нитап ГЈеуеГортеп1 КероП). Извештај указује да се процес глобалне интеграције одвија великом брзином, да поприма невероватне размере, али да је врло неуједначен и неуравнотежен, са ннзом негативних последица.
У овом извештају СЛФР се залаже за доношење чвршћих правила међународне заједнице која се односе на “ЈтгракЂање светом”, а носебно за )тврђивање
новпх принципа о фер трговпни, заштити природне средше и радним стандардима. Ова правила и принципе морале би да поштују м\ л гинационалне компаније.
Методи који се користе у процесу глобализације, чији је циљ интеграција тржиптга, занемарују оне потребе људи које тржишни механизми не могу да обезбеде (тако је, на пример, у великим фузијама и преузимањима, који чине скоро 60%
директнпх пнвестнција у свету, доста радника остало без посла). Процес глобализацпје концентрише моћ у рукама малог броја актера и маргиналпзује сиромашне
људе и сиромашне земље. Јаз између богатих и сиромашних у свету све више расте (у 1960.20% становнишгва које живи у најбогатијим земљама имало је 30 пута
већи доходак од 20% становништва које живи у најсиромашнијим земљама; у
1997. 20% најбогатијих већ је било чак 74 пута богатије).
Мултинационалне компаније данас су постале толико доминантне у светској
прпвреди да се правила понашања која се добровољно примењују впше не могу
сматрати довољним односно задовољавајућим. Поменути извеиггај стога предлаже да се оформи светски форум, који би сачињавале мултинационалне компаније,
синдикати, невладине организације и владе, са задатком да се заложи за доношење
чвршћих, обавезуђћих међународних правила понашања везаних за глобализацпју. Извешгај посебно подвлачи да је потребно да се донесу одвојена правила за

банке и друге финансијске институције и то нарочито у областима тајности пословања и процене ризика.

Рад 1//УС777М1,-а на стварању међународног привредног права
Од преко 30.000 међународнпх докумената, који су депоновани у Уједињеним
нацијама (објављени у 1450 томова - преко 60 томова годишње), данас најмање
300 докумената представља значајне правне инструменте којима се уређује међународна трговнна у најшпрем смислу (уговори, интелектуална својхша, решавање
спорова итд.). У питањ}’ су међународне конвенгцхје, модели закона, општи услови
пословања, кодификована призната међународна пракса и обичајп, те други документи (водичи и сл.).
Ове међународне изворе трговачког права сачињавају, развијају и објављују,
те прате њихову примену, хшоге међународне институције различитог карактера;
међу њима посебно место имају Међународна трговинска комора (ШетШопа!
Сћаткег о / Соттегсе), Међународни инстотут за унификацију приватног права
{1п1ета1и)па1 ЈтШШе Јог 1ће СЈпфсаХгоп о/Рпг>а1е 1ит - 1ЈАТШК01Т), Економска комисија У Н за Еврону (1Јпћес1 N 0110115 Есопотк Сотптшт јо г Еипоре —1ЈМЕСЕ),
Комисија У Н за међународно трговинско право (МУ СоттЕзшп јо г 1п1ета11опа1
ТгаЈе 1мч•- ГЈКСТГКАЕ), Конференција УН за међународну трговину и развој (1ЈИ
Сопфегепсе оп 1п1ета1ита1 ТгаКе апК Оеае1ортеп1 —1ЈМСТАО), Светска царинска
организагцхја (ЏЈогШ Сиз1от$ Ограп&ахШп —\УСО), Светска трговинска органпзанија (]УогИ ТгасЈе Ограпка^шп - \УТО), Хашка конференција о међународном прнватном праву’ (Нарие Соп/егепсе оп Рпт1е 1п1ета11опа11ми’).
/У/УСШМЕ-ов рад на обликовању (стварање, унпфпкација) међународне регулативе врло је значајан; ова Комисија У Н међународној трговачкој пракси је понуцила следеће документе:
- Конвенцпја о застарелости потраживања у међународној продаји робе (СопиеШшп оп 1ће ПтћсИшп РепоЈ т 1ће 1п1ета1шпа1 5а1е о/СоосЕ) донета је 1974. у
Њујорку, а 1980 (када је донета п Бечка конвенција о међународној продаји робе)
допуњена је протоколом (атетИпр Рго1осођ. Уређу’је нитања рокова застарелости, услова за прекид застарелости и остала питања везана за овај институт. Конвенција је стуиила на снагу 1. августа 1988, а до средпне 1999. потпнсало је илп ратифнковало 24 државе: Аргентпна, Белорусија, Бразил (само потппс), Бутарска
(само потпис), Бурунди, Гана, Гвинеја, Доминнканска Република, Египат, Замбија, Костарнка (само потппс), Куба, Мађарска, Мекспко, Молдавија, Монголија
(само потппс), Никарагва (само потпис), Норвешка, По.нска, Румунија, Ру-тија (само потпис), САД, Словачка, Уганда, Украјнна, Уругвај, Чешка. Јутославија је ратификовала и Конвенцију (1984) и прихватила Протокол (1995). Конвенцпја важи
и за бивше југословенске републпке.
- Конвенција о утоворима у међународној продаји робе (СотеШшп оп Соп1гас1$/ог 1ће 1п1егпа1шпа15а1е о/СооеН) донета је 1980. у Бечу (позната под називом

“Бечка конвенција”). Конвенција доноси правила која се односе на уговорно обликовање продаје робе и на дејства уговора о продаји. Н а снаг>' је ступила 1. јануара
1988, а до половине 1999. пристутшло јој је 54 државе, укључујућп и Југославију
(1984): Аргентина, Аустралија, Аустрија, Белгија, Белорусија, Бугарска, Бурунди,
Данска, Епшат, Еквадор, Естонија, Гана (само потпис), Гвинеја, Грчка, Грузија,
Ирак, Италија, Канада, Кина, Куба, Латвија, Лесото, Литванија, Л)жсембург, Мађарска, Мекснко, Молдавија, Монголија, Немачка, Нови Зеланд, Норвешка, Перу (важи од 1. априла 2000), Пољска, Румунија, Русија, САД, Сингапур, Сирија,
Словачка, Уганда, Узбекистан, Украјина, Уругвај (важи од 1. фебруара 2000),
Финска, Француска, Холандија, Чешка, Чиле, Швајцарска, Шведска, Шпанија.
Конвенција важи и за бивше јутословенске републике. (У при.поГу "Међународну
пословно право " у бројевима 9-12/94 и 3-4/98 писано је о Бечкој конвенцији и њеној примени).
- Правни водпч о међународннм везашш пословима (ЈЈКСТГКАБ Бе§а1 Сшпе
оп 1п1ета1101ш1 Соигпепгапе Тгатас11от) донет је 1992. са циљем да се помогне
странама које уговорно уобличавају тзв. везане пословне аранжмане.
- Конвенција У Н о поморском транспорту - Хамбуршка правила (ГТУ Сопиеппоп оп тће Сагпа§е о/СоосБ 1оу 5еа - НатБиг§ Ки1е$) донета 1978, ступнла на снагу
1. новембра 1992, а потппсало је или ратификовало до сада 26 држава (Југославија
није међу њима). Конвенција успоставља једнообразни правни режим о правима и
обавезама превозника, шпедитера и консигнатара у међународном поморском
транспорту.
- Конвенција У Н о одговорности оператера транспортних терминала у међународној тршвшш (11N Сот>еМшп оп Тће ПаБИпу о ј ОрегоХогз ојТгатроП Тегтн
па1з т 1мета1шпа1 Тгапе) донета је 1991, а ступиће на снагу када је ратификује 5
држава. До сада су је потписали Мексико, САД, Француска, Филипшш и Шпанија,
а ратификовали Грузија и Египат. Конвенција доноси правна правила о одшворности оператора транспортаих терминала за губитак и штете на роби која се у
термпналу налази, те за закашњења у испоруци те робе.
- Арбитражна правпла ЈЈНСТТКАБ-г. (ЈЈИСГТКАБ Агбигсишп Ки1е$) донета су
1976. за потребе странака које, на пољу међународне трговине, уговарају надлежност ап ћос арбитража. То је опсежна збирка процесних правила у поступку пред
арбитражом. (ЈНСГТКАБ је 1982. издао и Препоруке арбитражнпм већима у погледу примене његових арбитражних правила (Кесоттепс1а11оп5 1о аззШ агШга11г1ћипаБ агиЈ о!ћег 1Меге$1есЈ ћосИев ичГћ ге§агп 1о агћпгсИшпз иппег 1ЈНСГТКАБ Агћпгапоп Ки1ез), а 1986. и Напомене о вођењу арбптражног поступка (ПНСГТКАБ Иошз
оп Ог§ап11 т§ АгћпгаI РгосеесИп§5).
- Правила [ЈНСГГКАБ-а за мирење (ЈЈКСГГКАБ СожШаХшп Ки1ез) донета су
1980. и представљају збирку процесних правила која се могу користити у поступку
мирења у односима међу странама у међународној трговини.
- 1ЈПСПКАГ модел закон о међународној трговачкој арбитражи (ЈЈМСПКАГ
МопеI Ба\\’ оп 1мета1шпа1 Соттегс1а1 АгћпгсИпт) представља узорни модел за

израду домаћих прописа о међународној трговачкој арбитражи. Има велики утицај у пракси и закони многих земаља донети су односно мењани у складу са овим
моделом. Од 1985, када је био објављен, модел је послужио у законодавној пракси
око 40 земања (на нример, у Аустрији, Бугарској, Кш ру, Егапту, Зимбабвеу, Индији, Канади, Мађарској, Немачкој, Нигерији, Русији, Украј1ши).
- НЛС/ГРАБ модел закон о пословима испоруке робе, изградње и пружања
услута ((/Л/С/П64Г Мсх1е11м\\’ оп РгосигетепГ о ј Сооб.5, Сош1гис1к>п апА Зеплсез)
намењен је за помоћ државама у израдп прописа о уступању послова испор}ке
робе, изградње и пружања услуга у јавном сектору. Овај модел закон послужио је
већ у изради прописа у Албанији, Киргнзији, Пољској и Словачкој. Као помоћ у
коришћењу модел закона, објављен је водич за његову примену (СиАе 1о ЕпасТтепг о / 1ке (ЈИСЈТКАЕ МоЈе! Еа\џ оп Ргосигетеп1 оЈСоосЕ, Сот1гисПоп апЈ 5 ет се$).
- Правнп водич за састављање међународних утовора за изградњу индустријских објеката (СЛ/С/П64Г Ее§а1 СиИе оп ОгауАп° ЈЈр 1п1епга1к>па1 Сотгааз јо г 1ке
Соп51гисНоп о / 1пЈи51гш1 Аогкз) објављен је 1988. Садржи анализу проблема, те
упутства, са предлогом уговорних решења, која се могу користити у састањљању
различитих врста уговора о грађењу у међународној пракси.
- Конвенција У Н о међународним в}ченпм и сопственим меницама (ЈЈМ Сопг>еп1кт оп 1шета1к>па1 ВШз о/Ехскап§е апЈ 1тета1к>па1 Рготкзогу Иотз) донета је
1988. Садржи правила којима се уређује подручје меничног права. Цпљ Конвенцпје је да се смањн правна неспгурност која постојп у међународном пословању
услед чињенице да у свету постоје разлпчпти системи меничног права. Конвенција
се примењује уколико стране у међународном плаћању згаотребе инструмент којп
се на њу позива. Коивенцнја ће стушгги на снагу када јој приступи 10 држава. За
сада су је прихватилп (ратифпковали) Гвпнеја п Мексико, а потппсали Руснја, Канада и САД.
- Правни водич за електронскп пренос средстава {Ее§а1 СшЈе оп Е1ес1готс
ЕипЈх Тгатјег) је објав.љен 1987. Обрађује правна питања која се јављају при преносу фондова електронским средствпма.
- Модел закон о међгаародннм кредитним пословпма ((ЈМСГГРАТ Модел Еа\\'
оп 1тета1к>па1 СгесШ Тгатјет) пздат је 1992. као помоћ при састављању нацпоналнпх проппса у овој области. На подлози овог модел закона 1997. је састакгвена
Дпректива ЕУ о међународнпм кредптнпм пословпма.
- Конвенција У Н о самосталним гаранцпјама и “стендбај” акредитивпма (ИГ’
Сопуспиоп оп 1ж1ерепЈеп1 Сиогатееа апА 51апЈ-ку ЕеПег о ј СгеЈи) сачпњена је
1995. и отворена је за потаисивање. Ратификовало је 5 држава (Еквадор, Кувајт,
Панама, Салвадор п Туннс), док су је Белорусија п САД потписале. Ступпће на
снагу 1. јануара 2000.
- Препоруке о правној ваљаностп компјутерских заппса (РесоттепЈаиоп оп
1ке Ее§а1 Уа1ие о / СотрШег КесогЈз) издате су 1985. са цпљем да се поједноставн
електронско пословање.

- Модел закон о електронском пословању (1ЈМС1ТКАЛ Мос1е11ми> оп Е1ес1готс Соттегсе) је, заједно са Водичем за његову примену (СииЈе Епас1теп1 о$Мос1е1
Еам> оп Е1ес1готс Соттегсе), нздат 1997. као помоћ за израду надпоналннх проппса којп уређују електронско пословање. Модел закон дефинише појмове којима
се надомештају “папиршГ појмови, познатиу “класичном” пословању, као што су
писана форма, потппс, орипшал и др. Прописе који су сачпњени на основу модела
закона већ су донелп Кореја, Сингапур и неке државе САД (Илиноис).
- Модел закон о међународној инсолвентности (МоЛе1 Еа\\> оп Сго$$-Вогс1ег 1п$о1репсу) објављен је 1997. Он треба да буде од помоћи државама при облнковању
националних прописа о међународшш д)жничко-новерилачким односима и садржп решења за сл)најеве као што је онај када платежно неспособни дужник има
средства у различптнм државама или када неки од поверплаца имају седиште у
различитпм земљама.
ЈЈИСГГКАЕ, преко посебног снстема, прати примену својих докумената у
праксп (СЕ01ЈТ- Са$е Еа\\> оп 1ЈК7СГГКАЕ Тем$).

Р еш авањ е м еђунар одн и х спорова
Законски оквири за арбитражу у Средњој и Источној Европи
Прописи о међународној трговинској арбитражи у готово свим земљама Централне и у неким земљама Источне Европе прилагођени су међ)народним стандардима у овој области. Све земље Средње Европе и већина земаља Источне
Европе ратификовале су Њујоршку конвендију о признању п извршењу страних
арбитражних одлуна (СопуеШшп оп Кесо§пишп апс1 Еп/огсетет о/Еоге1§п АЊмга!
А\\'агс1з) од 1958, Женевску Европску конвенцију о међ)народној трговачкој арбитражи (Еигореап СопиегИшп оп 1метсак>па1 Соттегс1а1 АЉпгсатп) од 1961, те Вашпнггонску конвенцпју о решавању спорова између држава и држављана других
држава (СопиеМшп оп ЗеШетеМ о / 1т>ез1теМ ОкриХез ВеП\’ееп Зшех апЛ МаХшпаЕ
о / огћег БхаХез) (ову последњу Конвенцију није ратификовала Пољска). Одредбе
ових конвенција, по општем правплу Међународног ириватног права, имају предност у односу на норме домаћих прописа о арбитражп.
Све државе Средње Европе и већина држава Источне Европе донеле су или
посебне законе о трговинској арбитражи, или имају одговарајуће одредбе о арбптражном решавању спорова у законима о грађанском поступку. Законе о арбитражи, који се односе и на домаћу и на међународну арбшражу, донеле су Мађарска (1994), Молдавија (1994) и Литванија (1996). Посебнп закони о међународној
арбитражи донети су у Бугарској (1988), Чешкој (1994), Словачкој (1996), Руској
Федерацији (1993) п Украјини (1994). Одредбе о арбитражи садрже законн о грађанском постуику Хрватске (1991) и Словеније (која прпмењује југословенскп
31111 од 1977. са изменама од 1990), По.љске (1964) п Румунпје (1993). Посебне законе о међународној трговинској арбитражи немају Белоруспја, као нп неке
пост-совјетске државе у Азији (Азербејџан, Казакстан, Киргизпја, Туркменија и
Узбекистан).
У свим овом земљама видљив је напор да се прописи о арбитражи модернпзују п ускладе са потребама савремене међуиародне пословне праксе. Скоро свп
наведени прописи о међународној трговинској арбшражи рађени су, у доброј

мери, према 1/МСГГКАС-овом Модел закону о арбитражи. У Пољској је по угледу
на овај модел закон сачпњен нацрг новог закона о арбптражи који је сада у иарламентарној процедури.

Арбитражни суд за решавање спортских спорова
Много догађаја у свету међЈљародног спорта (у бициклизму, фудбалу, ватерпол}’) изазвало је у последњих неколико година јавну дебату не само о спорту и
његовој организацнјн, ртотреби недозвољенпх стимулативних средстава, већ и о
“спортској правди” уопнгге, те о начпнпма за решавање спорова између спортских организацпја и савеза који су, врло често, оргашгзованп као привредна предузећа, са свпм атрнбутима које овакав статус носн. У овом контекстуг, предвиђа
се повећана улога Арбитражног с)да за спорт (СоиП ојАгГ>Пгса1опјог 5роп - СА5),
пнстшутцзје са седиштем у Швајцарској, која има за циљ да допрпнесе решавању,
пугем арбнтраже, међ^народних спорова везаних за спорт.
СА5 је основан 1983. Седпигге му је у Лозанп, а има и своје канцеларије у Сиднеју п Денверу. За време велшшх спортских такмичења Суд оснива посебне арбитражне трпбунале којп се налазе у месту надметања (као што је, на пример, био
случај на Олимпнјским шрама у Атлантп, Нагануу те на Играма Комонвелта у
Куаала Лумпуру, септембра 1998). Сам Суд не решава спорове, већ је институција
која организује рад арбптраже у области спорта, док се само решавање конкретних спорова поверава арбшражним већима пли арбитрима-појединцима.
Арбшражни суд је првобитно основан од стране Међународног олимпијског
комшета, али је касније стављ-ен под адхппшстратавну7 кошролу Међународног
савета за арбшражу у спорту (1п1ета11опа1 СоипсИјог АгМгШшп т Зрог1 - /СА5),
тела састав.љеног од жгчности које представљају спортски свет, као и личности из
међународне арбитражне заједнице.
Пред арбшражу7под окриљем СА5-& може бш и изнет сваки спор који је повезан са спортом. Под овнм се подразумевају7две групе спорова. Најпре су то трговачки спорови, тј. спорови који произилазе из уговора који се односе на спорт
(на пример, из уговора о спонсорству, уговора о ТВ правима и сл.). Поред ових
спорова, пред арбитражу се могу износити и спорови који настану после одлука
одређених спортских федерација (на пример, спор настао поводом забране неком
спортисти да се такмичи зато што је узимао допинг средства), као и спорови поводом доношења општих аката појединих спортских организација (правила, статути
и сл.) које покрећу спортске организације-чланице,
Арбш раже засноване пред Арбшражним судом у поступку примењују Кодекс за арбитраже повезане са спортом (Сос1е о ј 5роП-Ке1а1е<1 АгНхгсЛшп). Овај
Кодекс садржи правила за тзв. “обичну” арбитражу по којима се решавају спорови
произаиши нз пословних уговора везаних за спорт (и она одговарају уобичајеним
нормама познатим у међународној трговачкој арбшражи уопште), док се на арби-

траже у вези са одлукама спортских савеза односно организацнја примењују специфична иравила, примерена овој врсти поступака (тза арреа1 аЊагаПоп).
Без обзира где се стварно одржавају рочишта за арбитражу, сматра се да је
седиигге арбитражног трибунала односно судије-нојединца у сваком конкретном
случају у Швајцарској, што значи да се на поступак примењују и одредбе 12. поглавља швајцарског Закона о међународном приватном праву.
Сматра се да су одлуке донете у поступцима организованим у оквиру Арбитражног суда за спорт (било да се ради о споровима нз комерцијалних утовора илп
о споровима поводом одлука спортских савеза и организација) арбитражне пресуде у правом смпслу речи, те се оне могу поништавати у Швајцарској, као земљи
доношења, из разлога предвиђених швајцарским прописима, док се у другим земљама може тражити њихово признање и принудно извршење (па и уз примену
Њујоршке конвенције о признању п прпнудном извршењу арбитражних одлука,
ако постоје услови за њену примену).
Арбитража под окрпљем Арбитражног суда за спорт има једну особеност у
односу на међуљародне трговачке арбиграже која се тиче прпвремених мера - ова
арбитража је овлашћена да овакве мере сама доноси.
Арбигражни суд настоји да арбитражне поступке организује тако да се спорови решавају на ефикасан и економпчан начин. Просечно време за решење спорова у “обичној” арбитражи (споровп из трговачких утовора) је између 6 и 12 месецп, док се друта врста спорова (арреаI агШга11оп) решава у просеку за 4 месеца.
Сматра се да су трошковп “обичне” арбитраже пред Арбптражним судом за
спорт (о којима одлучује арбптража) мањи у поређењу са трошковпма у друтим
постушцима у међучародној трговачкој арбптражи, док је арбигража у вези са одлукама спортских савеза и органпзација бесплатна.
Од 1996. поднето је 75 захтева за покретање поступка под окрпљем Арбитражног суда, а тренутно је у току 20 арбитражнпх поступака.

Арбитража мора донети одлуку у предвиђеном року
Париски Алелацнони суд донео је 22. сепгембра 1998. п 6. маја 1999. две одлуке које се тпчу извршења коначне арбигражне одлуке донете у Белгпји. Суд је одбио извршење арбитражне одлуке, јер су арбптри прекорачшш период од 6 месеци за решење спора односно доношење одлуке којн су странке утврдиле утовором.
Суд је сматрао да је, у том случају, доносећи одлуку после утовореног рока, арбитража прекорачила своја овлашћења, тј. да у време доношења одлуке није била
надлежна за решење спора (према Њујоршкој конвенцпји о нризнању и извршењу
страних арбитражних одлука, признање и извршење бпће одбијени ако странка
протпв које је одлука донета суду у земљи признања докаже, између осталог, да
се одлука односи на спор који није бно обухваћен арбитражном клаузулом или да
садржи одредбе које премашују њене границе, те да арбитражни поступак нпје
био у складу са утовором страна). Париски суд није прихватио аргумент стране

која је траж ш а извршење одлуке да је арбптражно веће у сиору донело у року од
6 месеци делимичну одлуку, те да је на тај начнн прекинут ток шестомесечног нерпода за доношење одлуке.
По Арбптражним правнлима Међународне трговинске коморе (члан 24 у везп са чланом 18) арбитражна пресуда мора бпти донета у року од 6 месецп. Овај
рок се рачуна од дана усвајања документа којп се назива »условн задатка« (на
француском језику: 1'ас1с с1е т1%шт, на енглеском језику: 1еггт ојге/егепсе).
Према Правилнику о спољнотрговинској арбитражи при Привредној комори
Јутославије арбитражни поступак треба да буде, по правилу, окончан у року од
једне године од дана констптуисања арбитражног већа односно именовања арбитра-појединца.

На дневном реду у свету
Нови киеески закон о уговоршма
Национални народни конгрес НР Кине донео је 15. марта 1999. новп Закон о
привредним уговорпма који је ступио на снагу 1. октобра о.г. Од дана ступања на
снагу новог закона престалп су да важе Закон о прпвредннм уговорнма од 1981,
Закон о привредним уговорима са иностранством од 1985. п Закон о )товорпма у
области технологије од 1987.
Новп закон настоји да уведе једнак третман и за “домаће” уговоре и за уговоре са елементом нностраности. Закон не дпра, прп том, у право странака у међународнпм уговорпма да за свој однос те за решавање спорова пзаберу неко друго
право (члан 126).
Међународним уговорпма у Кпнп се сматрају уговорн у којима једна страна
(правно лице) нема кинеску националну прппадност (по општепрпхваћеном ставу,
мешовпта предузећа са страним каппталом илп предузећа у потпуном власништву
странаца сматрају се домаћпм лпцпма). Под }товорним споровима на које се може
прнменитп страно право подразумевају се споровп који се односе на закључпвање
уговора, време уговарања, тумачење садржаја, извршење, одговорност за повреду,
раскпд и све друге околности у вези са уговором (тумачење Врховног суда Кпне
од 19. октобра 1987. које се односнло на Закон о привредним уговорима са ш остранством).
По поменутом члану 126, на уговоре који се односе на пстражпвање и експлоатацију прпродшгх богатстава, којн се извршавају у Кини, мора се применитп кинеско право.
Члан 2 новог закона предвиђа да уговоре закључују физпчка п правна лпца уз
услов да су обе стране једнаког статуса. И з ове одредбе пзвлачи се запључак да се
новп Закон не односи на уговоре које држава закључује у прпвреднпм актпвностима.
Нови Закон има једну ннтересантну одредбу о решавању несугласнца када је
уговор сачнњен на два језика. Уколико се стране договоре да обе верзије пмају

једнаку правну снагу, употребљене речи на оба језика треба тумачити као да имају исто значење; ако употребљене речи ипак не дају исто значење, у тумачењу уговора мора се поћи од сврхе коју су стране хтеле да постигну (члан 125).
Уговор може битн закључен усмено или у писменој форми (сматра се да је
писмена форма задовољена ако је уговор закључен и разменом писама, факсимила и електронском поиггом - члан 11).
Сматра се да је понуда нрихваћена иако се прихватом мењају услови понуде,
ако такве промене нису битне. Под битним изменама понуђених услова сматрају
се, између осталог, промене ‘‘предмета посла, количина, квалитета, цене, рокова
извршења, места и начина извршења, одговорности за повреде уговора и надлежног права”. Уколико нромене понуђених услова нису битне, утовор посгаје обавезујућп по новим условима из прихвата понуде, осим ако се понудилац одмах не
успротиви изменама односно ако понуда забрањује било какве измене у прихвату
(чланови 30 п 31).
У преговорпма стране се морају држати начела попггења п савесностп. Пропуст стране да у преговорима предочп друтој страни неку битну околност представља основ одговорностп за накнаду штете (члан 42).
Закон садржи бројне одредбе о закљунивању и извршењу уговора - на пример, одредбе о закљунивању утовора преко заступника, уз посредовање трећих
лица (члан 49), правила о случајевима прекорачења овлашћења законског заступнтгка правног лпца (члан 50), о ништавим и рупхљивим и уговорима (члан 58), о
спречавању изигравања поверилаца (чланови 74 и 75) и многе друте.
Европска унија заводи ред на тржиш ту
Упркос постојању јединственог тржишта, цене многих производа у земљама
Европске уније често се битно разликују. Прпмера ради, нови аутомобили најскупљи су у Немачкој, а најјефтинији у Холандији, Португалу и Шпанији (разлика
у цени, зависно од типа аутомобила, достиже и до 25 посто).
Фирма УоИ<5\\’а§еп је забрањивала да се у Немачкој и Аустрији продају њена
возила увезена из оних земаља Уније у којима је цена возила била нижа. Штитећи
право грађана земаља Уније да робу купују у свим државама - чланицама и тако
користе п разлику у ценама, органи Уније су казниле овог произвођача аутомобила са 200 милиона немачких марака због оваквог поступања. Из истих разлога
покренут је поступак и против концерна Оа^ткег-Скгуккг (утврђено је да је фирма Оа1ппег, пре фузије са Скгу$1ег-ом, впше година у Немачкој, Белгији, Холандији и Шпанији одбијала да возила типа “Мерцедес” продаје купцима који нису држављанн ове четири земље). Казна која очекује ову фирму може достићи и 200
милиона немачких марака, а може достићи и 10 посто вредности годишњег промета.

Средином јула о.г. Европска комисија је казнила и ВгмВк Аггшаух са 6,8 милиона еура због коришћења тзв. “шема верности” у сарадњи са путничкнм агендијама. Комисија је мишљења да ове шеме верностн гуше конкуренцију, па је упозорпла и друте авио компаније да ће бвгш кажњене уколико наставе са таквом праксом.

И з м е ђ у н а р о д н е п р а к се
Врем енски деривати
Почетком 1998. у САД су насталп п дожнвели нагли развој тзв. “временскп
деривати”, фннансијски инструменти којима се, путем својеврсних, “пзведених”
хартпја од вредности учеснпци послова штпте од неповољнпх утицаја временских
услова на резултате аранжмана. У последњих неколпко месеци, овн дерпвати су
се појавили п на европском тржпшту п на путу су да постану стандардни “ф ш ансијски производ”, са најбржнм растом вредности трансакција. З а ове деривате нарочпто су заинтересоване осигуравајуће компаннје и предузећа чије пословање зависи од временских услова.
У Француској је јавност обавештена о договору познате банке БосШе Сепега1
са једним предузећем специјализованим за повећање ефикасности грејања и јљођење система за паралелну производу електричне енергије п топлоте. Према уговору, банка је у обавези да свом клијенту исплати уговорену суму уколико просечна температура током две наредне зиме -1999/2000. и 2000/2001. у одређеном региону буде впша од уговором предвиђеног нивоа (уговор одређује метод по коме
ће се прнкупљати подаци о температури).
(О дериватима је писано у прплогу “Међ}иародно пословно право” у часопису
број 9-10/95 и број 34/96).
Правни аспекти доласка 2000. године
Компјутерска “мплениђмска грепжа” довела је до праве панике у свету. Западни медији предвиђају велике поремећаје у раду система и објеката инфраструктуре, у раду пословних система у свим областима привређивања, посебно у
саобраћају, енергетици, индустрији, банкарству и уопште финансијском пословању._
У дебату и предвиђања у вези са појавом “миленијумске бубе” укљулили су се
и правници. Одржавају се многа саветовања, симнозијуми, округли столови на ко-

јима правници расправљају о правним питањима која произилазе из могућих тешкоћа )• функционисању рачунарских система услед промене цифара у датумима од
1. јануара 2000. Читави бројеви стручних правничких часописа посвећени су овој
теми; чак се издају и специјални листови посвећенп проблематици У2К (Уеаг 2000
1м\\' КероП, издавач Вигеаи ојМсакта! АјЈат, Вашингтон). Поједине земље донеле
су посебне прописе у овим областима (САД, Канада и др.), а професионална удружења и органнзације банкара, осшуравача и других утврдила су правила понашања и сугерисала својим члановима примену општих услова уговора и модел клаузула помоћу којих, у односима са својим уговорним партнерима, превазплазе могуће проблеме у пракси; сачињени су типски уговори о кредшу, полпсе осигурања
са клаузулом пскључења одговорности осигуравача за ризике услед “миленијумске бубе” у компјугерима. Направгвеш! су и посебни стандардп за финансијску ревизију који се примењују у периоду пред 2000. годину. На судовима се већ воде споровп око одговорности за прплагођавање компјугерске опреме и програма променама датума (САД, Швајцарска). Формпранн су п панелп за посредовање п мирење који треба да помогау да се у одређешш привредним гранама што лакше
преброде неспоразумн пспоручилаца опреме н програма, те организацпја зад)жених за њихово одржавање, са корнсницима.
Као и међу прппаднпцнма других професпја, и међу правшшима има претеривања у сагледавању ризика који могу настати услед тешкоћа у функционисању
компјутерске опреме и програма по основу промене датума 2000. године. Не може се, наравно, занемарити потреба да свака организација сагледа шта све треба
да учини да би тешкоће у функционисању пзбегла, те ко је дркан да сноси трошкове прилагођавања. Међутим, аналпза пптања којима се баве правници заправо
показује да је у шггању нови феномен, али само у техничком погледу, те да се сва
искрсла питања могу решиги у оквирима које право већ одавно познаје,односно
применом познатих правних пршпџша п пнстптута. Само површан преглед некпх
од пптања која се у последње време у вези са “мпленпјумском грешком” истичу
потврдиће овакву тезу; да ли се наступање тешкоћа услед доласка 2000. године
може сматрати вишом силом, тј. ослобађајућом околношћу, да ли давалац компјутерске опреме или програма гарашује да ће онп функцпонпсати п после 2000. године, односно да лп је дужан да о свом трошку изврши измене да би функционисање било могуће, да ли корисник софтвера може трећем лицу да да програм на
“дотерпвање”, а да тиме не крши уговор о лпценци софтвера, постоји ли одговорност управе трговачког др)тптва према члановима др)тптва у сгучајевпма када пословање друнггва нпје прилагођено “миленијумској грешци” па услед тога дође до
гу^бигака или умањења профпта, итд. ?

Скривени ризици на перспективним тржнштима
Британска консултангска организацпја М егеН аШ 1п1ета11опа1 С г о и р аналпзпрала је скрпвене ризпке пословања у земљама тзв. перспективнпх тржшпта (е т е г -

§т§ тагкеЈз). У свом, недавно објављеном, извепггају ова кућа наводи да су мултинационалне комнаније изгубиле у 1998. преко 24 мшшјарде долара зато што су занемариле или потцениле )тицај корупције, бирократије, организованог криминала п друтих неконвенцпоналних ризнка на пословање у овим земљама.
Извепггај констатује да 84% иницираних послова на перспективним тржиштима није остварило финансијске циљеве, а чак 26% је потпуно пропало. Консултант сматра да четвртина губитака отпада на бирократска закашњења и разлике у
методпма пословања, друга четвртина отпада на мито и корупцију, четвртина на
организовани криминал, екстремизам и тероризам, 15% на лош избор домаћег пословног партнера, а 10 % на нелојалну конкуренцију.
Ослањање на традиционалне анализе ризика, које врше финансијске организације и специјалнзоване институцпје, није више довољно. У овим анализама се занемарују наведени ризици, те елементи као што су култура, национализам, религ п ја .

(У пршгогу "Међународно иословно ираво " у броју 1-2/1998. објашњен је иојам и израз "етег§т§ тагкеЈз ”).

З а д о к у м е н т а ц и ју
Подсетник за израду документације за оснивање предузећа
За израду документације за оснивање предузећа (оснивачки а к т -уго во р односно одлука, те статут и одлуке органа), поГотово ако уговор зак.г>учују и
страни улаГачи, треба припремтпи почетне податке. У изради документације
ва.ам водити рачуна о томе игта је материја оснивачког акта, а шта спада у садржину сшашута; будућим оснивачима треба предочитш алтернативе које су у
уређивању функционисања предузећа и односа оснивача, те односа са трећим
лицима, моГуће. За поједине ситуације _у пракси су се већ искристалисале титичне одредбе, док се у друГим питањима решење мора радити према попхребама,
замислима и интересима оснивача у конкретном случају. За сврху прикупљања
подаишка који ће послужити за израду нацрпла докуметпације може се користити следећи подсетник:
- Избор облика предузећа (а.д., д.о.о. или други облпк).
- Подаци о оснивачима (имена односно називи, лични бројеви п фотокопије
личних карата, односно називи, матпчни бројевп и фотокоппје решења о упису
оснивања и других података у судски регистар). Уколпко је међу оснпвачпма страно правно лице, потребно је за то лице обезбедити извод из одговарајућег регпстра којим се доказују постојање и друге чињенпце од значаја за правни промет
(фирма, адреса седпшта н сл.). Уколико је оснивач физпчко лпце —страни држављанин, потребан је доказ о његовом држављанству (коппја пасоша плп други документ), а ако се као страни оснивач појављује јутословенскп држављанпн који
има пребивалиште у иностранству, треба обезбедитп доказ о пребивалпшту, те
доказ да је у ннострансгву дуже од годину дана. Странп оснивачп могу датп пуномоћје домаћем липу за потппспвање уговора о оснивању, те за учешће на седнпцама оснпвачке и друтих скупштина. Пуномоћје мора бпгп издато у форми која важи у месту издавања (ако уговор потпнсује законски односно статутарнп заступник правног лица, довољан је извод из регистра односно статутарнпх аката којим
се доказује својство заступника). Све документе на страном језику треба да преве-

де судски тумач у Ј)тославији (модел пуномоћја на енглеском језику, са преводом
на српскп језик, у прилогу).
- Подацп о фпрмп (назнака делатности, назпв, скраћена ознака фнрме, превод
фнрме на неки од светских језика)
- Подацп о седшнту (потребан доказ о основу корншћења - уговор о закупу,
изјава власннка и сл.).
- Подацп о делатностн (само основне назнаке, а детаљнија спецификацпја
према подгрупама Јединствене класификације делатности приликом израде уговора и статута; посебно назнака о томе да ли ће се предузеће бавити спољнотрговинским пословпма и којим).
- Детаљи о оснивачком капиталу предузећа и улозима оснивача (уписани и уплаћенп капптал, појединачно улог сваког оснивача, уписани и уплаћени, из чега се
састоји, начпн утшате - посебно ако се )'плата врши у стварпма или правима); ако
је у пптању акцпонарско друштво, начин оснпвања (симултано или сукцесивно),
те детаљп потребни за израду одредби о акцијама (број, номинална вредност, врсте и др.).
- Елементи за израду одредби о органима (подацн о томе који се органи оснивају, а којп не; ако се не оснивају сви органи илп неки од оних предвиђених прописом, детаљи о томе како се доносе одлуке, односно којп орган преузима функцију
органа који се не оснивају). Ако се именују органи, потребно је имати имена лица
- кандидата за председника скушнтине, односно за чланове унравног одбора
(осим члана кога бирају запослени) и његовог председника, те за чланове надзорног одбора и његовог председника.
- Подаци о уређивању улоге директора - његова права и обавезе, његова овлашћења (посебно да ли су ограничена и на који начин); да ли ће кандидата за директора дати одређени оснивач и на који начин се тада врши избор.
- Подаци о осталим литтима која могу имати овлашћења за заступање (статутарни застулници), те одлука о томе да ли ће предузеће имати прокуристу односно
прокуристе (у овом другом случају врста прокуре)

Пуномоћје странца домаћем лицу за потписивање оснивачког акта и
за учешће на оснивачкој скупштини
(на пословном папиру страног правног лица)
ТО \УНОМ ГГ МАУ СОЈЧСЕ1Ш
Ро\^ег оЈ АДотсу
\Уе аге аи Л о ттд ћегећу
Мг._______ , аПотеу аС1аи/, оЈ________ 51гес1, Вс1цгас1с, Уидоаћта
1о 81§п ш оиг пате апб оп оиг ћећаЕ 1ће А§геетеп1 оп Роипскћоп оЈ Сотрапу Јог
ргсх1ис1лоп оЈ_______ “________ ” Ј.о.о., ог 1о ће дјуси о1ћег пате а.ч 1ћс Ке§18ћу оГ

ЕпЈетрпбез \ уШ арргоуе (ћегетаЛег “Гће А§геетеШ ” апћ “1ће С отрапу” гебрес(;јуе1у),
ш1Ш ћеаћ оШсе апћ р1асе оГ ћизтебб ш Ве1§гаће а11ће асМгехх___________ , и/кћ Еп§1иеепп”: Со. “________ ” с1.о.о. оГ Ве1§гас1е, ашЈ С отрапу Гог________ “_________” а.сЈ.
& о т Ве1§гас1е, а& \уе11 а51о ргоћисе апћ 51§п аћ песе55агу сГоситеп15 апс! Го ипћепаке а11
песе55агу теабигеб т соппесгМи \укћ оиг рагћарааоп а5 Гће Гоипћег т 1ће С отрапу апћ
гефзЦаћоп оГ 1ће А §геетеп! ^гГћ сотреГеп! Уи§051ау Гећега1 аићгопћеб апћ 1ће гтспрСћ
оп оГ 1ће Гоипс1а1;1оп оГ 1ће С отрапу ш 1ће К.е§15[гу оГЕп1егрп5е5 \уШ1 Соттегс1а1 СоиП
ш Ве1"гас1е.
М г._______ 15 ако аиЉошес! 1о рап1с1ра1е апс! Уо1е ш оиг п ате апс! оп оиг ћећаГГ оп
1ће &51 §епега1 т е е !т § оГ 1ће С отрапу 1о ће биттопес! ипћег 1ће ргоујбтш оГ 1ће А§геетеп!.
А11 аскшМеб ипћеПакеп ћу М г.________ Гог 1ће аш пптеш оГ 1ћ15 Ро\уег оГ А иотеу
5ћаП ће сГеетес! ассер!ес1 апс1 ћшсћп§ оп1о и5.
1п_____________
Еог апс! оп ћећа1Г оГ
оп
________2000
_________________ Со.

51§па1иге:
пате:
1Ше:

Превод на српскп језик. пуномоћје странца домаћем лицу за потписивање
оснивачког акга и за учешће на оснивачкој скултггтини

ОНОМЕ КОГА СЕ МОЖЕ ТИЦАТИ
(НА КОГА СЕ МОЖЕ ОДНОСИТИ).
Пуномоћје
Овлашћујемо овим
г .____________ , адвоката, у л ._______ , Београд, Југославпја
да у наше име и за наш рачун потпише уговор о оснивању Предузећа за производњу________ “________ ” д.о.о., односно са другом фирмом коју одобри регистар предузећа (у даљем тексту “Уговор” односно “Предузеће”), са седиштем и
местом пословања у Београду на адреси_________ , са Инжењеринг предузећем
“_______ ” д.о.о. из Београда, и Предузећем з а _____“ _______ ” а.д. из Београда,
као и да сачинп п потпише све друге потребне документе п предузме све друге
радње у везп са нашим учешћем у својству оснивача у Предузећу и регпстрацнјом
Уговора код надлежног југословенског савезног органа те уппсом оснпвања Предузећа у регпстар предузећа код Привредног суда у Београду.
Г . ________ је такође овлашћен да учествује у раду и гласа у наше име и за
наш рачун на оснпвачкој скушлтини Предузећа која буде сазвана по одредбама
Уговора.

Све радње које г ._________ предузме у испуњењу овог пуномоћја сматрају се
одобренпм са наше стране и обавезиваће нас.
У ________
У име и за рачун
_____________ Со.
дана______2000.
потппс:
пме:
позиција:

З а н и м љ и в о ст и
Изреке о праву и правни принципи на енглеском језику
Боље мршава нагодба, него дебела парница.
ВеИег роог $еа1етеп{ 1ћап ћеб! 1а\У5ш1е.

Ко се правда, тај се оптужује (правдањем се прнзнаје кривица).
Тоо т а п у ехсизеб 1тр1у дијк (Не у/ћо ехсихеб ћћше1Г, ассиаеб ћ1тбе11).

Нпко сам себп судија не може бити.
N 0 т а п оидћс 1о ће јић§е т 1пб оссп сабе (саибе).

Лажне еуро новчанице
Италијанска мафија је одштампала милионе фалсификованих новчанпца и
оне су већ пуштене у оптицај. Италијанска полпција је саопштила да су лажне новчанице израђене уз помоћ У/екзће-а на Интернету који садржи детаљне податке о
новчаницама нове валуте.
Појављивање лажних новчаница убрзо после увођења еура потврђује страховања да ће нову европску валуту пратиги велики пораст прања новца, фалспфиковања новчаница и других облика криминалнпх активности.

О праву, правди, правницима
Није тешко што бију, него што не дају плакати.
Народна пословица
1из е.<иаг5 ае^т е1 к>от (Право је наука о добром и лепом).
Помпоније, један од најугледнијих правника класичног периода рпмског
права

Треба имати на уму да ниочему није теже расправљати, да нишиш није сумњивије у поГледу успеха нити опасније, него што је уводити нове законе.
Макијавели, “Владалац”
Није чоекужао на мало, него на неправо.
Народна пословпца

Милошево “обезбеђењ е” уговора
У старом Београду, за време владавине кнеза Милоша, зграде су биле мале и
од слабог материјала. Државне потребе су захтевале да се дижу нова здања за државна надлештва. Сам Кнез је био иницијатор грађевинске делатности, и такорећи, главнп архитекта и надзорнп орган. О његовој строгостп у том послу остало је,
у везп са изградњом ђумрукане (царинарнице) на Сави забележено и ово: “Одмах
у почетку, Кнез Милош је о један укопан дирек закачио ченгеле да би обесио мајстора ако грађевина рђаво испадне. Кнез је говорио: ’Ако грађевина не буде добра, вешала су ту!” ’

Г л о са р
Значења речи 1мц> у енглесом језику
1.(именица)
(1) право; аЉптШгШуе (ст1, соттегскп, сотШМижа!, сптшп, рпасПе) управно, (грађанско, трговачко, уставно, кривично, приватно); правна наука - зсгепсе ог кпоус1еЛ§е о/1ам>; 1о МиЛу 1аж- студирати право
(2) закон; ассогсИп§ 1о 1ке 1аш - по закону; а§сип$11ке 1аж—против закона; 1о
кгеак (1о гчоШе) 1ке 1аж- огренштп се о закон; 1ке 1а\\’ \уеп11то ејЈес! - закон је ступиио на снагу; 1о арр1у (1о еп/огсе) 1ке 1амг, т 1ке пате о/1ке 1а\и —у име закона; 1м\и
оп ЕгИегрпзез —закон о предузећима, Сптта11м\\’- крпвпчни закон, 1мк>оиг 1м\\ закон о радним односима
(3) правила понашања у једној области (нпр. 1а\\’о/е11дие11е)
(4) једно од скупа правила која уређују одређену област (1ке 1а\\’$ о/мгтЕ)
(5) правни систем
(6) правна професија; 1о ргааке 1а\\>- бавити се адвокатским пословпма;
(7) неформално: закон (у смислу: полиција, полицајац)
(8) обавезујућа изјава (кк \\'огс1 п 1а\\>)
(9) закон природе - 1а\и о/па!иге; моралнп закон -т ога! 1а\\’
(10) оппгги принцип, формула или правило у науцп, фплозофији (нпр. 1ат о /
1кегтос1тат1с5 - закони термодинамике, ркопекс 1а\\’ - фонетскп закон, 1а\\>о/зирр1у апЛ ЛетапЛ - закон понуде и тражње)
(11) прибећи правним средствима у некој ствари - §о 1о 1а\\’
(12) наметнути своју вољу - 1о 1ау с1о\\'п 1ке 1а\\; узети закон у своје руке —1аке
1ке 1а\\’ т!о опе’з капЛз',
(13) 1ам>ак1сИп§ - који се придржава закона; кшкгеакег - , преступнпк, лице које крши закон; 1а\\такег- који пише законе (у смислу: законодавац)

I I 1мч• (придев)
(1) правнп; 1а зсћоо1 - правнп факултет, 1хт з1ићеп1 - студент права
(2) адвокатски; 1а\ч с1егк- адвокатски приправник, 1а\\> ојрсе (1ажјГгт) - адвокатска канцеларија (фирма)

Вера Марковић,
судија Врховног суда Србије

С е н т е н ц е и з п р есу д а В р х о в н о г суда С р б и је
Када је власник приватне фирме гарантовао извршење уговорне
обавезе и својом јшчном имовином, тада постоји правна радња
пробијања правне личносги
Члан 140а. ранијег Закона о предузећима (сада члан 54).
И з образложења:
И з списа произилази: да је тужплац са приватаим предузећем "Пољоцентар"
чији је једини власник тужени закључио утовор о купопродаји 300.000 килограма
кукуруза те да је тужилац као купац своју обавезу у погледу плаћања цене извршио а да му кукуруз није испоручен.
Међу странкама и није спорна чињеница да је пресудом Привредног суда у
Новом Саду П. 229/94 од 25. маја 1994. године Ш 1 "Пољоцентар" из Новог Сада
чији је власник и оснпвач тужени обавезан да тужитељу у року од осам дана под
претњом извршења испоручи 273.900 кплограма кукуруза узанс квалитета као и
да му накнади трошкове поступка од 200 динара. Такође нпје спорна нп чињенпца
да тужени у том предмету своју обавезу према тужитељу није извршпо те да је поступак извршења обустављен са разлога што П П "Пољоцентар" ннје имао имовине која би могла бига предмет пленидбе и продаје. Нпје спорна ни чињеница да
је код Привредног суда у Београду П. 9122/94 вођен поступак по тужби "Пољоцентра" из Новог Сада против предузећа "Небра" ДО Београд и да је пресудом
тог суда од 29.6.1995. тужбени захтев Пољоцентра усвојен а туженп у тој стварп
обавезан да му испоручи 300.000 килограма кукуруза у року од 8 дана. Та одлука је

постала извршна 15.9.1995. годпне. Међутим ни тужени нз те одлуке своју обавезу
према Пољоцентру није извршио. Првостепени суд је утврдио да је правни посао
куповине количине кукуруза од 300.000 килограма који је закључен између тужиоца као купца и П... А... односно туженог као власника Пољоцентра потиче из јула
месеца 1993. године. Своју обавезу у погледу плаћања куповне цене тужилац је одмах извршпо након пгго је прихватио понуду Пољоцентра за куповину одређене
количпне кукуруза. Пре закључења овог посла странке су такође биле у уговорном односу па је тужитељ и раније куповао робу и ту своју обавезу је тужени уредно измиривао. Пршшком закључења овог правног посла М... В..., представник тужптеља, је долазио у Нови Сад у радне просторије туженог где је тај посао закључен обзпром да му је тужени као власнпк и оснивач Пољоцентра заједно са својим
оцем П... Р... давао гаранцпје да не постоји могућност да Пољоцентар своју обавезу неће пзврпшти а да се гарацнција састоји у томе што тужени поседује имовпну у
виду стана који се налазп у Новом Саду у улпци М... Р... број 15, затим пословни
простор у Новом Саду у улици У... број 20, као и гаражу и да овом имовином они
гарантују да ће туженн и његов отац којп је послове обављао за туженог као власника "ПоЈвоцентра" намиритп тужиоца у потражпвању односно да ће ‘'Пољоцснтар" обавезу испунитп.
Првостепени суд је после оцене свих доказа закључио да је тужени као једини
власник предузећа "Пољоцентар" својим радњама и мешањем своје имовине и
имовине предузећа и давањем гаранције преко своје личне имовнне за обавезе
предузећа стварао код других привид привредног идентитета са предузећем те да
одговара повериоцима за обавезе предузећа неограчничено солидарно а на основу
члана 140а. Закона о предузећима. Како је првостепени суд утврдио да је тужени
тужиоцу приликом закључења правног посла предочавао да поседује у власништво одговарајућу имовину и да не постоји ризик закључења уговора те да ће уговор бити реализован првостепени суд је закључио да тужени као власник предузећа самим тим солидарно одговара за обавезе предузећа па је тужбени захтев тужиоца усвојио. Правилно су нижестепени судови применили одредбу тада важећег
члана 140а. Закона о предузећима са разлога наведеним у нижестепеним одлукама
које прпхвата и овај суд. Није основан навод ревизије да првостепени суд није утврдио радње на основу којих је створен привид привредног идентитета са имовином
предузећа. Наиме, када је првостепени суд из изјава сведока који су учесници у закључивању уговора утврдио да је тужени као власник приватне фнрме "Пољоцентар" тужиоцу гарантовао извршење уговорних обавеза и својом лином имовином
убеђујући тужиоца да поседује стан у Новом Саду и да поседује пословни простор у
Новом Саду који представља гаранцију за извршење обавезе предузећа то произилази да је правилан закључак нижестепених судова да постоји пробијање правне
личности а које се састоји у томе што је за обавезе предузећа власник предузећа
гарантовао својом личном имовином, а што је првостепени суд несумњиво утврдио.

Како је за обавезе предузећа власник предузећа гарантовао својом имовином
која у виду стана, пословног простора и гараже то произилази да је правилно примењена одредба члана 140а. Закона о предузећима. Неосновано се у ревизији
истпче да првостепенн суд није утврдио која је то активна радња власнпка приватне фирме а која представља пробијање правне личности. Напротив првостепени
суд је утврдио да се та радња састоји у гаранцији личном имовином за обавезе предузећа коју је првостепени суд утврдио саслушањем сведока који су учествовали у
закључењу уговора.
(Пресуда Врховног суда Србије, Прев. 133/99 од
6.7.1999.године).
сентенце/љм
Не могу се кумулатишо користити две или више заштитних клаузула за очување вредносги дуга.
Члан 399 и 277. ЗОО
И з образложења:
И з списа произилази да је тужилац тражио да се утврди да му је туженп по
кредитима које му је одобрио неправилно и противно утовору и закону вршио
обрачун камате, провизије и ревалоризацију кредита и да износ који се утврди
вештачењем туженик призна. На рочишту од 15.10.1996. године тужплац је определио висину' захтева на износ од 89.611 који му је неправилно обрачунат од стране
тужене банке. Навео је да су услови враћања кредита, обрачун камате, провизије и
начин обезбеђења детаљно предвиђени уговорима и то утовором по приступу на
које утлове је тужилац пристао. Током трајања кредита банка је вршпла и усаглашавање каматнпх стопа и то у неколико наврата и књижила обавезе тужиоца.
Тужени је у противтужби навео да је он правилно обрачунавао камату и провизију и остале обавезе по уговору па је сматрао да је тужилац у обавезп према њему за износ из противтужбе.
Првостепени суд је извео доказ вештачењем па је вепггак тумачећи одредбе
уговора извршио обрачун камата по утоворпма, сам прпменио ревалоризацију и
дошао до зактучка да износ потраживања противтужпоца према противтуженом
је 89.681 динар.
После овог налаза тужилац је остао прп тужби да је тужени противтужплац за
овај износ туженом неправилно обрачунао камату, провизију и извршио ревалоризацију.
После овога обаатено је више вештачења од стране истог вештака па је задње вештачење од 20. марта 1998. годпне дато у три алтернативе. По првој алтернативи постоји обавеза тужиоца према туженој банци у износу од 65.925,00 динара.
По другој алтернативи постоји обавеза тужиоца према туженој банцн у износу од
144.692,00 динара и по трећој алтернативи постојп обавеза банке према тужиоцу

за пзнос од дннара 15.939,00 динара. После овог налаза тужени - противтужилац је
поставио захтев тако што је противтужбом тражио износ од 144.692,00 динара.
Одлучујући о тужбеном и противтужбеном захтеву првостепени суд се
определио за другу алтернативу према налазу веиггака од 20. марта 1998. године
па је тужбени захгев одбио а противтужбени захтев усвојио за износ од 144.692 динара.
Другостепени суд одлучујући о жалби тужиоца преиначио је првостепену пресуду тако што је усвојио тужбени захтев којим је тражено утврђење да је туженик
по предметнпм кредитима неправилно п противно уговору и закону извршио
обрачун камате, провизије и ревалоризације за износ од 89.611,00 динара а одбио
противтужбени захтев. У образложењу другостепене пресуде Виши привредни
суд наводи да пма у впду налаз вештака од 20. марта 1998. године и то трећу алтернативу по којој је тужилац у претплати за износ од 15.939,00 динара.
Врховни суд налази да постојн противуречност између онога што се у разлозима пресуда наводи п садржине уговора са којих разлога су обе пресуде морале
бити укинуте због битне повреде из члана 354. став 2. тачка 13. 31111. Поред овога
првостепени суд због погрешне примене материјалног права у погледу ревалоризације и уговорне камате није утврдио одлучне чињенице од значаја за овај спор
што такође представља битну7повреду из члана 354. став 2. тачка 13.
Врховни суд налази да поред изричитих одредби уговора о уговорној камати
која је већа од затезне камате и на коју банка има право по члану 277. став 2. пошто је уговорна камата већа од затезне камате спорно је право банке и на ревалоризацију кредита јер се супстанца капитала чува утоворном каматом која је већа од
затезне камате. Врховни суд налази да је банка висином уговорне камате и другим
обезбеђењима (2% накнаде) на име коришћења кредита и уговореног и примењеног усаглашавања камата обезбедила очување капитала.
Ово и са разлога што се по становииггу Врховног суда не могу кумулативно
корисгити две или више заиггитних клаузула за очување вредности дуга (пример:
уговорна камата која је виша од стопе затезне камате, валоризација и уговорено
будуће усаглашавање камата).
Према томе о праву банке на ревалоризацију морао је одлучивати суд на основу утовора и на основу прописа. Мишљење вепггака не представља правни основ
за стицање права на досуду ревалоризиације.
Како су обе пресуде захваћене битним повредама то су укинуте као у изреци.
У поновном поступку првостепени суд ће одлучити о праву странака на основу
одредаба уговора и законских прописа.
(Из пресуде Врховног суда Србије у Београду, Прев.
704/98 од 30.6.1999. године)
Сентенце/љм

Акцеитни налог произилази из конкретног уговорног односа
између сгранака те га је сгранка којој је предат могла реализовати али га није могла предаги трећем лицу као средство обезбеђења за други правни посао.
Члан 22. Закона о платном промету.
Образложење
Првосгепеном пресудом усвојен је тужбени захтев тужиоца којим је тражно
да се поншпти акцептни налог број А6708554 од 19.2.1992. године у односу према
туженом А... Ф... Д... С... из Новог Београда па је овај акцептни налог стављен ван
снаге. У ставу другом изреке одбијен је противтужбени захтев туженог - протпвтужиоца којим је тражио да суд обавеже тужиоца да му исплати износ од
216.667,67 динара са каматом почев од 19.3.1992. године. У ставу трећем изреке
обавезан је туженп да плати тужиоцу трошкове спора у износу од 500 динара.
Другостепеном пресудом одбнјена је жалба туженог -противтужиоца п потврђена првостепена пресуда. Против другостепене пресуде уложло је ревизпју тужени - противтужилац због битне повреде одредаба ЗП П п погрешне примене матерцјалног права.
Испитујући побијану пресуду у смислу члана 386. ЗП П Врховни суд Србије је
нашао:
Да ревизија нпје основана.
Првостепени суд је утврдио су тужилац п занатска радња "Врбнички брод"
билп у пословним односима у погледу куповине секундарних сировина те да је поводом обезбеђсња оваквог уговора тужилац власник занатске радње П... Р... издао
бланко акцептни налог, ради обезбеђења конкретног правног посла. Такође је неспорно да су у пословном односу били Занатска задрута "Врбнпчки брод" и Агенпдја "Ф...".Тужилац је занатској радњи "Врбнички брод" предао бланко акцептне
налоге а ова је те исте акцептне налоге предала туженој агенцији за другп - већп
по вредности правнп посао. Правилно су нижестепени судови закључилн да акцептни налог произилази из конкретног уговорног односа пзмеђу странака у конкретном случају између тужпоца и занатске задруте Врбничкп брод. Само ова
странка, као поверплац могла је тај акцептнп налог реализоватп а то до виспне тог
правног посла алп га није могла предати туженом као средство обезбеђења за
друти правни посао, који је био у далеко већем износу. Акцептним налогом не може се успоставити нови правни однос те тужени који није био поверилац тужпоца
није могао акцептни налог реализоватп за своје потраживање према Занатској задрузи Врбнички брод. Ово са разлога што је тужени треће лице са којим тужилац
није био у правном односу, и њему тужилац није предао акцептнп налог, као повериоцу.

Врховни суд налази да је правилно становшпте нпжестепених судова те да је
овај однос правилно расправЈнен уз правилну примену материјалног права, уз дате
разлоге у нижестепеним пресудама које као правилне прихвата и овај суд.
(Пресуда Врховног суда Србије Прев. 451/97 од
15.7.1998. годше)
Сентен 2/ љм

Када тужени није био у доцњи са извршењем уговора тужнлац за
дати аванс има право само на нраћаљс по правилима за стицања
без основа, односно на ревалоризацију свог нотраживања применом закључка савезног суда о монетарном номинализму
Члан 214. ЗОО
И з образложења:
Из списа произилази да је предмет тужбеног захтева накнада инфлаторне
штете коју је тужилац тражио због неизвршења уговорне обавезе туженог по уговору странака број 5/492 од 22.12.1992. годш е а који је уговор раскинут 13.10.1993.
годш е према записннку који је сачпњен од стране овлашћених представника странака којим је констатовано стање и пресек изведених радова односно којим је утврђено да сви радови по утовору нису изведени. Како тужени своју обавезу по уговору није извршио тужилац сматра да има право на накнаду штете у висши ревалоризоване вредности неизведених радова која по налазу вештака износи 74.812,26
дш ара за колико је суд усвојио тужбени захтев. Тужени је учш ио неспорним да је
по предметном уговору требало да изврши грађевшско занатске радове на доградњи пиошрског дома "М...С..." на Ртњу али је истакао да за обуставу извођења
радова није крив тужени ,јер није био у могућности да изводи радове због тога што
су друти извођачп требало да изврше предходно радове да би тужени могао да изведе своје радове. Како инвеститор није имао довољно средстава за извођење тих
предходних радова дошло је до раскида уговора за који тужени није крив и како
тужени није у доцњи сматрао је да тужилац има само право на ревалорпзацију датог аванса а да нема право на накнаду штете у смислу члана 278. 3 0 0 јер тужени
није био у доцњи. Првостепени суд је нашао да тужилац има право на накнаду инфлаторне штете по члану 278. став 2. 3 0 0 по садашњим ценама материјала и радне снаге. Обавезао је туженог да тужиоцу плати тај износ од 74.812,26 динара закључујући да није битна чињеница да на страни туженог нема кршице за обустављање радова, те да ова околност не утиче на обавезу туженог да тужиоцу накнади
пошуну' штету коју је претрпео неблаговременим повраћајем уплаћених новчаних

средстава које је тужени требало да врати сагласно члану 137. ЗО О по правилима
стеченог без основа.
Дакле из списа произилази да тужени није био у доцњи са извођењем радова и
да је био спреман да изврши обавезе из уговора али да је у томе био спречен тиме
што предходни извођачи нису обавили свој део посла због чега тужени није био у
могућности да обави радове који су предвиђени уговором за тужиоца. Према
одредби члана 278. став 2. Закона о облигационим односима да би тужилац остварио штету по садашњим ценама нужно је да је дужник био у задоцњењу-. Дакле да
бп тужилац могао остваритп накнаду штете у садашњој вредности грађевинског
материјала и радне снаге потребна је крпвица туженог за доцњу. Кривпца туженог
у овом спору није утврђена. Напротив, првостепени суд у образложењу истиче да
је до раскида допшо због тога што радовп нису обављени због неизвршења предходних инсталатерских радова које је требало да финансира главни инвеститор а
да главни инвестигор није имао средстава за финансирање тих радова због чега је
дошло до раскида уговора. Дакле до раскида уговора је дошло због околности за
које тужени није крив и до раскида тужени није био у доцњи са извођењем радова.
Тужпочево потраживање потиче из раскида уговора, односно неоснованог обогаћења. Првостепени суд налази правилно да тужени треба да врати оно што нпје
вратио после раскида уговора а према одредби члана 1 3 7 .3 0 0 по правплима стеченог без основа. Међутим, првостепени суд не расправља спорни однос по правилима стеченог без основа већ досуђује штету по основу кривице, по одредбама чл.
278. ст.2, занемарујући чињеницу да тужени није крив за неизвршење уговора. Када тужени није био у доцњи са извршењем утовора тужилац има право само на
враћање по правилима без основа односно на ревалоризацију свог потраживања
применом закључка Савезног суда о монетарном номинализму.
Дакле да би тужилац остварио накнаду штете по садашњој вредности у смислу члана 278. став 2. 3 0 0 услов је да је тужени био у доцњи. Туженп није био у
доцњи у испуњењу уговора и уговор је сагласно раскинут због немогућности да тужени настави посао за који је имао спремне и радне п материјалне капацитете.
У таквој ситуацпји тужилац има право само на повраћај датог авансада се
спор има расправити по правилима за враћање без основа а не према одредбп члана 278. став 2. 3 0 0 . Како нижестепени судови због погрешне примене материјалног права нису утврдпли одлучне чињенице од значаја за овај спор то су побијане
пресуде укпнуте и предмет враћен првостепеном суду на поновно одлучивање.
(Из пресуде Врховног суда Србије, Прев. 736/98 од
10.3.1999. годпне)
сентенце/љм

Дужник има право да исгакне комиензациони приговор према
цесионару - нријемнику за сва своја потраживања која је имао
према цеденту - уступиоцу а која су доспела до закључења уговора о цесији потраживања
Члан 340. ЗОО
И з образложења:
У вези са компензацпоним прпговором Врховни суд налази да су погрешно
нпжестепенп судови закључнли да тужени није пружио доказе о основаности компензалдоног прпговора. Пре свега тужени је истакао компензациони приговор у
висннп тужбеног захтева својим поднеском од 17.7.1996. годпне који је предат суду
22.7.1996. године а при том поднеску је остао и на расправи од 17.10.1996. када је
приложпо п уговор о заступању који је евидентиран код Савезног секретаријата за
економске односе. Овај уговор кога првостепени суд уопште није оценио иако се
из тог уговора видп да је уговор потписан од свих уговорача истога дана када и
уговор приложен уз тужбу а то је 31.5.1990. године.
Блжестепени судови, образлажу да је тужени приложио уговор о заступању
који нпје потписан п ако је тужени приложио уговор закључен 31.5.1990. годш е за
који нпје бпо потребан ни превод јер је на словеначком језику, који је веродостојан
је уз тај уговор приложио и решење Савезног секретаријата за економске односе
да је управо тај уговор регистрован. Своје потраживање тужени је истакао и у писму од 31.1.1996. годш е које по наводима тужбе нижестепених с)цова представља
признање дуга и прекида застарелости.
Према одредби члана 340. Закона о облигационим односима дужник има право да истакне компензациони приговор у односу на потраживање цесионара из
тужбе за сва своја потраживања која је имао према цеденту - уступиоцу - холандској фнрми, која су доспела до закљунења уговора о цесији потраживања.
Заправо тужени има право да истакне компензациони приговор за она доспела потраживања за које је могао истаћи приговор и самом уступиоцу.
Своје потраживање из истог ушвора тужени истиче по основу провизије, по
основу коришћења пословног простора, по основу исплате личног дохотка радника који је обављао послове и других трошкова. Према истом уступиоцу тужени
има потраживање и из ушвора о заступању кога је тужени приложио и који је закључен истог дана код истих уговорача а по ком угавору у члану 7. холандска фирма - уступилац већ по самом уговору признаје да се сви трошкови и деле у односу
50:50. Тај уговор је закључен дана 31.5.1990. годше и важи до 31.12.1999. годше и
нема доказа да је тај уговор раскинут. И з тога произилази да потраживање туженог већ из самог уговора говори о основаности компензационог приговора. Тужени је чак суиротно разлозима нижестепених судова пружио доказе - извештај фирме "5Ш 12 & СК.ООТ" уступиоца да му је та фирма дана 18.10.1991. годше признала потраживање на име трошкова особља, рекламације и регистрације у износу од

110.196 холандских гудена. И з тога такође признлази да је уговор између странака
о заступнипггву био извршаван а како тај уговор још увек траје произилази да из
истог односа тужени има потраживања према тужиоцу и за године 1992,1993. и даље до закључења уговора о цесији, будући да је уговор још увек на снази.
У таквој ситуацији погрешан је закључак нижестепених судова да је компензациони приговор неоснован.
Послови консигнационе продаје и заступништва обављају се уз провизију. Када је тужени пружио доказ - уговор о заступању - у фотокопији на словеначком језику из кога се види да уступилац пз истог основа продаје робу преко туженог онда је очигледно да уступплац за тај посао дугује провизију туженом и друте трошкове по уговору. Првостепени суд је због погрешне примене материјалног права
пропустио да утврди колико износи потраживање туженог према уступиоцу односно за који износ је компензационп приговор основан. Ово са разлога пгго је тужени по напред цитираној одредби Закона о облигационим односима овлашћен да у
односу на цедирано потраживање пријемнику истакне приговор пребијања за сва
своја потраживања која је имао према уступиоцу и из др)тпх уговора, односно за
сва своја потраживања за која је могао да истакне приговор пребијања самом
уступиоцу. Како је дужник овде тужени имао потраживање не само из уговора о
консигнацији већ и пз уговора о заступању који је приложио и који по члану 13.
Јтовора важи до 31.12.1999. године то произилазп да је до дана уступања тужени
имао доспела и доказана потражпвања према холандској фирми - уступпоцу.
Уколико суд није прихватио износ већ прпзнатих трошкова од 110.196 холандских гулдена као мерило трошкова за наредну 1992. годину онда је првостепени
суд био дужан да наложи туженом да специфицира тропжове које је имао по оба
уговора а уколико затреба да те трошкове >тврдп п вепггачењем па да тек онда одлучи о основаности компензацпоног прпговора а после тога и о основаности тужбеног захтева.
Како нижестепени судовп због погрешне примене материјалног права нису
утврдили одлучне чињенице од значаја за овај спор то су нпжестепене пресуде
укинуте и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак.
(Решење Врховног суда Србпје, Прев. 313/98 од
10.2.1999. годше)
љм/99

При оцени сгварне наднежносги суд је дужан да оцењује надлежносг према садржини уговора чији се понииггај тражи а не према
томе како су га странке назвале
Члан 15. Закона о судовима.
И з образложења:
Одлучујући о сукобу надлежности у смислу члана 23. став 2. ЗП П Врховни суд
Србије је нашао да је за суђење у овом спору надлежан привредни суд.
Предмет тужбеног захтева је понинггај самоуправног споразума о преносу
права коришћења на непокретности уз накнаду. Самоуправни споразум чији се понинггај тражи приложен је уз тужбу.
И з списа и садржине самоуправног споразума види се да се не ради ни о каквом самоунравном односу већ о уговору о преносу права коришћења непокретности а у оквиру редовнпх делатности парничних странака б)дућп да се тадашња општинска СИ З за комунално стамбене послове и путеве бавила планским уређењем простора ради чега јој је ова непокретност и пренета. Делатности парничних
странака су прнвредне делатностп (С И З за путеве је била категорисана у привредну делатност) па и споразумп које су оне закњучивале представљају уговоре из
привредних односа. Овај споразум није реализован, са којих разлога је тужилац
тражпо да се утврди да не производи правно дејство. Наиме, није исплаћена накнада за пренос нити су непокретности предате у државину правном предходнику туженог. При оцени стварне надлежности суд је дужан да своју надлежност оцењује
према садржини уговора чији се поништај тражи а не према томе како су га странке назвале. Како се не ради о самоуправним односима већ о уговору о преносу права корпшћења пзмеђу привредних субјеката, то произилази да је за суђење надлежан привредни суд.
(Из решења Врховног суда Србије у Београду Р. I
137/99 од 6.7.1999. гОдине).
сентенце/љм
Само повериоци имају право да подносе тужбу за побијање
правне радње свог дужника учињене у корист трећег лица (паулијанска тужба)
Члан 280. Закона о облигационим односима
И з образложења:
Из списа произилази да је опш тш а тражила понишгај одлуке о оснивању
Предузећа за производњу, промет и услуге "Прељина" којом приликом је оснивач
овде првотужени на новоосновано предузеће овде друготуженог пренео сва средства, да је то новоосновано предузеће преузело све запослене а да је над предузе-

ћем оснпвачем отворен стечајнп поступак и на тај начин повериоци доведени у снтуацију да не могу у потпуности наплатити потраживања.
Тужени су оспорили тужбени захтев наводећи да је имовина првотуженог предузећа "Агроекспорт" осталау вредности од 80% вредности имовине а да је на ново основано предузеће пренето свега 15% средстава имовпне п то имовине која се
састојн у објектима и покретним стварима.
Првостепени суд је утврдио да је одлуком о оснивању предузећа у друштвеној
својини предузеће "Агроекспорт" основало предузеће "Прељина" п на исто пренело средства алп само 15% вредности средстава док је 85% вредности имовине
остало код предузећа "Агроекспорт" које је у стечају. Првостепени суд је одбио
захтев за понпштај уписа полазећи од одредаба члана 62. став 1. Закона о поступку
за )тшс у судски регпстар којим је предвиђено под којнм се условпма може тражити пошшггај. Првостепени суд је закључио да нису испуњени услови за понпштај
уписа новооснованог предузећа овде друготуженог па је тужбени захтев одбио.
Даље је првостепени суд утврдио да предузеће "Агроекспорт" је наставило да
послује и после оснивања новог предузећа, да има своју имовину која улази у стечајну масу и из које се повериоци могу намирити у вредности од 60% својпх потражлвања. Ове чињенице је суд утврдно јђидом у стечајнп предмет.
Другостепени суд је одбио жалбу општпне прихватај\-ћи став првостепеног суда да нису испуњени услови за понпштај у смпслу члана 62. став 1. Закона о поступку за уппс у судски регистар додајући још п то да у случају да су повређена права поверилаца одлуком о оснивању и преношењу имовине новооснованом предузећу повериоцима стојп на расположење побојна - паулијанска тужба за побпјање
правних радњи располагања имовином у смислу члана 280. Закона о облигацпонпм односнма.
Врховни суд налази да су правилно нижестепени судови прпменили матерпјално право када су одбшга захтев тужиоца за поншпгај уписа новооснованог предузећа јер нису испуњенп условп за понпштај према одредби члана 62. став 1. Закона о поступку за упис у судскп регистар и то са разлога датпх у нижестепеним
пресудама које п Врховни суд прихвата.
Неосновано тужилац у ревизпји пстиче да суд нпје довољно проценио правнп
интерес тужпоца за поништај уписа попгго би обавезе за исплату вредносгп земљпшга ранијпм власнпцима у недостатку средстава првотуженог предузећа
"Агроекспорт" по закону била дужна да исплатп ошптпна. Врховни суд налази да
је то обавеза општпне утврђена законом која представља неку врсту гаранције за
исплату обавезе устаноаљене овим законом према ранпјпм власнпцима земљпшта. Но, то не значп да општпна постаје поверплац првотужене органпзацпје нпгп
да општина има право регреса према органпзацијп која нема средстава. Отуда је
правилно становипгге друтостепеног суда да само повериоцп првотуженог имају
право да подносе гужбу за побијање правне радње првотужене учлњену у корист
друготужене у смислу члана 280. Закона о облигацпонпм односпма (паулијанска
тужба). Том тужбом повериоци могу тражити поништај одлуке о преносу имовп-

не на новоосновано предузеће до износа који је потребан за намнрење њиховог потраживања.
Како је тужилац у стечају таква тужба се може поднети и у смислу члана 112.
Закона о принудном поравнању и ликвидацији под условнма прописаним одредбама тога закона.
И по одредби члана 280. Закона о облигационим односима и по одредби члана
112. Закона о принудном поравнању стечају и ликвидацији право на подношење
тужбе увек имају повериоци а у конкретном случају тужилачка општина није поверилац.
(Из пресуде Врховног суда Србије Прев. 149/99 од
21.7.1999. године)
сентенце/љм
Тужбени захгев за забрану делатности предузећа мора се процењивати према одредбама важећег закона у време пресуђења а не
у односу на закон који је престао да важи
Члан 16. Закона о предузећима
И з образложења:
Првостепени суд је забранио првотуженом предузећу да обавља делатност
сервпсирања п дистрпбуирања слушнпх апрата.
Прн том је првостепенп а и другостепенп суд ову забрану засновао на одредбама члана 178а. Закона о предузећпма ("Службени лист СФРЈ", број 77/88,40/89,
46/90,61/90 и "Сл)жбенп лпст СРЈ", број 24/94).
Овај закон престао је да важи доношењем новог Закона о предузећима
("Службени лист СРЈ", број 29/96). При том се у образложењу нижестепених судова за забрану обављања делатносш сервисирања и дистрибуирања слушних
апарата наводи да је ово предузеће које је основано 10.11.1992. године под Фи.
7033/92 а које је 10.4.1996. године организовано и уписано као ДОО "Аудио БМ"
било под забраном да га оснивају радници који су били у радном односу и то две
године после престанка радног односа јер би обављањем делатности могли проузроковатп штету предузећу. Предузеће из става 1. члана 178а. Закона о предузећима имало је право да пред судом захтева забрану такве делатности.
Судови су закључпли да су радннци Савеза глувих и наглувих П..Б.. и М.. Д..
организовали ДОО "Аудио ДМ" исте делатности па је првостепени суд забранио
обављање делатности туженом предузећу за сервисирање и дистрибуирање слушних апарата.
Врховни суд налази да су нижестепени судови усвајајући захтев да се првотуженом забрани делатност сервисирања и дистрибуција слушних апарата погрешно
примешши материјално право примењујући одредбе Закона који је престао да важи. И з списа се види да је тужба поднета дана 28.2.1997. године када је тај закон ко-

га су нижестепени судови применшш престао да важи и његове одредбе судови нпсу у конкретној ствари могли применити, одлучујући о захтеву за забрану делатности. Наиме, по правилима о временском важењу закона на ситуације које су у току
примењује се закон који важи у време пресуђења. Основаност захтева за забрану
делатности предузећа које је основано 10.11.1992. године, реорганизовано у току
1996. године са наведеним делатностима које обавља не може се процењивати у
односу на закон који је престао да важи. Основаност тужбеног захтева за забрану
делатности предузећа мора се процењивати према одредбама важехег закона у
време пресуђења, а не применом закона који је престао да важи.
Делатност првотуженог предузећа предвиђена је била тада важећом одлуком
о јединственој класификацији делатности под шифром 090182-израда и поправка
ортопедских помагала, што је унисано у регистарском листу првотуженог предузећа. Сви они који испуњавају предвиђене услове за обављање те делатности имају
право да региструју своју делатност под том шифром. Према одредби члана 16. сада важећег Закона о предузећима којн се на спорни однос примењује, предузеће
може као делатност обављати све послове, осим послова који се по Савезном закону не могу обављати, као делатност предузећа. Дакле, не може се забранити делатност предузећа које обавља неку од делатности које су предвпђене Одлуком о
класификацији делатности и која делатност није забрањена посебним проппсом.
Делатност сервисирања и дпстрибунрања слушних апарата је генерични појам и
нсту може обављати свако предузеће које испуњава услове за обављање такве делатности. Када је постављен такав захтев да се забрани сервисирање и дпстрибуција слушних апрата који престављају део послова у оквпру регистроване делатности првотуженог предузећа а која делагност је дозвољена свакоме ко испуњава
такве услове пропзилази да је такав тужбени захтев неоснован са којих разлога је
и одбијен.
(Пресуда Врховног суда Србије, Прев. 399/98 од
3.2.1999. годпне)
Чнњеница да је тужилац у вансудском поравнању навео да се
одриче тужбеног захтева не представља нзјаву о одрицању од
тужбеног захтева па суд није ни могао донети пресуду на основу
одрицања
Члан 331а. ЗПП
И з образложења:
Основано се ревпзијом тужиоца истиче да је пресуда на основу одрпцања донета супротно одредбп члана 331а. ЗП П.
Наиме, да бп првостепени суд могао донети иресуду на основу одрпцања било
је нужно да се тужилац на рочпшту' пли у писменом поднеску изричпто пзјаснп да
се одриче од тужбеног захтева. Из списа пропзплазп да тужилац то није учинио.

Напме, погрешно је првостепенп суд закључио да пресуду на основу одрицања
може донети на основу вансудског поравнања. Вансудско поравнање има значај
уговора. Чињеннца да је тужплац у вансудском поравнању преко овлашћеног лица
навео да се одрпче тужбеног захтева не значп у процесно правном смислу да је
предложио да се донесе прес)ца на основу одрицања, нптп да се одрекао тужбеног
захтева. Отуда суд није нп могао донети пресуду на основу одрицања. Тужилац
или његов пуномоћнпк то мора учинити у поступку, пред судом било својом изјавом о одрпцању од тужбеног захтева на рочишту или ппсменпм поднеском упућенпм суду у овом предмету. Како тужилац то није учннпо то произилази да је пресуда на основу одрицања донета супротно одредбама члана 331а. 31Ш . Тим пре што
је пуномоћник тужиоца на рочишту изјавно да је вансудско поравнање нејасно, те
је предложио саслушање директора странака на околности о којим су се деловима
парнпчне странке изјасниле да закључују поравнање. Како тужилац може и без
прпстанка туженог да опозове одрицање од тужбеног захгева а то значи и преко
пуномоћнпка то произплази да је у овом процесно правном смислу тужилац преко
ггуномоћника оспорио изјаву о одрицању дату у ушвору односно о вансудском поравнању па није бпло услова за доношење пресуде на основу одрицања. Са тих
разлога ће суд позватп тужпоца да се изјасни да ли се одрпче тужбеног захтева или
не а затим поново одлучити о овој стварп.
(Из решења Врховног суда Србије у Београду, Прев.
11/99 од 17.3.1999. годше).
сентенце/љм
Ради очувања вредносги новчаног потраживања из деобног
бгшанса тужилац има право на ревалоризацију потраживања
према закључцима савезног суда о монетарном номинализму а на
већу штету од ове само уколико исгу докаже ло правилима предвиђеним за накнаду пггете
Члан 154. ЗОО
И з образложења:
И з списа произилази да је предмет тужбеног захтева накнада инфлаторне
штете коју тужилац потражује за новчано потраживање које је утврђено пресудом
Привредног суда у Ужицу П.5155/93 од 7.9.1993. године а која представља деобни
биланс јер је првостепени суд том пресудом извршио разграничење имовине, права н обавезе између странака као правних следбеника раније јединственог предузећа. Дакле, у томпоступку разграничена је имовина и права и обавезе. Пошто тужени новчани пзнос нз те пресуде није платио благовремено тужилац је тражио
накнаду инфлаторне штете. Било је неспорно да новчано потраживање изражено
у напред наведеној пресуди односно деобном биласу потиче од новчаних позајмица

на рок од годину дана које правни предходник односно ООУР тужноца позајмио
ООУР правном предходнику туженог.
Дакле пз списа прозплази да тужиочево потраживање не погпче из нромета
робе и услуга већ из односа међусобних позајмица. Тужилац је својим поднеском
од 14.4.1997. године поставио захтев тако што је тражио да му се инфлаторна штета накнадн на основу вредности само једне врсте робе и то фолнје коју је могао да
купи те године када је дао позајмицу туженом.
Тужени је оспорио овај захтев наводећи да дуг не потиче нз промета роба већ
из позајмица па је истицао да тужилац имао право само на ревалоризацију потражпвања а нема право на накнаду штете према вредности робе. Суд је преко вештака утврдио да је тужплац према ценама на дан 1.1.1991. године могао купити
234.374 килограма робе - фолије за новчано потражпвање које је правни предходник туженог дуговао а ова количина робе на дан 24.1.1994. године вреди
1.309.903,44 динара.
Првостепени суд је усвојио тужбени захтев за овај износ. У списима постоји
налаз вештака од 10.9.1996. годше, да је за дуг од 1.195.001 дпнара колико је тужени дутовао према деобном билансу на дан 1.1.1991. годпне могао купитп 187.011 килограма фолије што је у супротностп са количином нз задњег налаза од 234.374
килограма робе. Ову протпвуречност ннжестепени судовп нпсу отклонилп што
представља битну повреду пз чл.354. ст.2. тач.13.31Ш .
Првостепени суд прихвата задњи налаз вепггака од 26.8.1997. године којим
вештак обрачунава штету у килограмима робе у односу на износ од 11.950.010 по
ценама на дан 1.1.1991. годпне а обавеза туженог је износила 1.195.001 динар са доспећем на дан 1.1.1991. године. Дакле, вепггак узпма десетоструко већи износ од
износа који представља обавезу туженог према пресуди која представља деобни
биланс а првостепени суд ову противуречност у нал азу између налаза и обавезе туженог према пресуди није отклонио. Са тих разлога, и у овоме лежи битна повреда
из чл.354. ст.2. тач.13. ЗП П , са разлога игго је суд прпхватпо обавезу коју је вештак утврдио на основу износа од 11.950.010 динара по ценама на дан 1.1.1991. године и ако је обавеза из пресуде износила 1.195,001 динар. Тим је учпњена бптна повреда из чл.354. ст.2. тач.13. ЗШ 1, па је п са тпх разлога пресуде требало укинути.
Поред овога, Врховни суд налази да је нижестепенпм пресудама погрешно
примењено и материјално право због чега нису утврђене одлучне чињенпце.
Наиме, није спорно да потраживање тужиоца из 1991. године потиче из деобног биланса односно пз новчане позајмице. Значи не потиче пз промета робе п
услута да би у смислу чл.278. ст.2. Закона о облигацпоним односима тужплац имао
право на вредност испоручене робе или извршене услуге.
Ради очувања вредности новчаног потраживања из деобног бпланса тужплац
има право на ревалоризацију потраживања према закључцима Савезног суда, по
стопп раста цена на мало до 1.7.1993. године а од тада по стопи затезне камате.
Тужилац би имао право н на већу штету од ове под условом да штету конкретно доказује по правшшма предвиђеннм за накнаду штете. Када потражпвање

не потнче из промета робе п услуга већ из деобног биланса да би тужилац имао
право на ннфлаторну штету онда ту иггету мора конкретно доказатп по правилима за накнаду штете. Дакле, тужилац је морао конкретну штету доказати према
правилима из члана 154. 3 0 0 , јер његово потраживање не потиче из промета
робе и услуга. Не може се апстрактнпм стављањем новчаног потраживања из
1991. годпне у однос према једној изабраној врсти робе тражити пггета по чл.278.
ст.2. преко пзноса добијеног ревалоризацијом. Та штета мора бпти доказана тако
да пропзплази нз чнњеница да је тужени крив за штету коју је тужилац трпео и да
постојп узрочна веза између штете тужиоца и доцње туженог. Како је првостепенн суд прпхватио налаз вештака који је штету тужиоца утврдио према једној врстп робе п то према цени неке фолије која може бити повољна за тужиоца а неповољна за туженог то пропзилазн да је првостепени суд погрешно применио материјално право када је на овај начпн утврдио висину инфлаторне штете. Наиме, не
може се пггета тражити према избору тужиоца у односу само на једну врсту робе.
Т}жплац је био дужан да докаже у чему се састојала његова конкретна пггета и да
докаже узрочну везу између понашања туженог и настале штете.
У поновном поступку првостепени суд ће поступити по примедбама из ове
пресуде и поново одпучити о овој ствари.
(Пресуда Врховног суда Србије у Београду, Прев.
537/98 од 19.5.1999. годпне)
сентенце/љм

Снежана Вујиновић, Милица Дражић
Министарство за рад, борачка и социјална питања

М и ш љ ењ а М и н и ст а р ст в а з а р а д , б о р а ч к а и со ц и ја л н а
п и тањ а
1. Запослени, члан Управног одбора, који је удаљен са рада и
изречена му је мера пресганка радног односа позива се на седницу Управног одбора на којој се разматра приговор залосленог,
ако је то предвиђено колективним утовором. У том случају, запослени - члан Управног одбора, може да учествује у расправи, али
нема нраво одлучивања.
Према члану 90. Закона о радним односима (“Службенп гласник Р С ’, број 55/
96), протпв решења о пзреченој дисциплпнској мерп, престанак радног односа, запослени има право, у року од 15 дана од дана достављања решења, да поднесе приговор уиравном одбору. Приговор на првостепено решење, управном одбору у
складу са наведеним одредбама Закона, подносн и запосленп - члан Управног одбора.
Запослени, члан Управног одбора, који је удаљен са рада и пзречена му је
мера престанка радног односа, по нашем мишљењу, не бп могао да учествује у
раду Управног одбора. Међутим, запослени се позива на седннцу Управног одбора
на којој се разматра прпговор запосленог, ако је то предвиђено колективнпм уговором. У том случају, запослени - члан Управног одбора, може да учествује у расправи, али нема право одлучнвања.

Према томе, запослени - члан Управног одбора, за време удаљ>ења са рада не
би могао да учествује у раду Управног одбора. Ово због тога, што је његово чланство у Управног одбору одређено по основу радног односа у предузећу. Удаљење
са рада значп да запосленп у једном перподу не долази на посао, одосно не ради, те
према томе, не би могао нп да учествује у раду Управног одбора.
И з Мшшстарства за рад, борачка и социјална
питања: бр. 116-04-10/99-02 од 12.10.1999. годше
2. Уколико је решењем надлежног органа код цивијшог инвалида
рата, утврђена инвалидност надлежли орган у предузећу, може да
утврди преетанак потребе за радом запосленог, али запослени
ужива заштиггу прописану чланом 26. став 4. Закона о радним
односима (“Сл. Гласник РС”, број 55/96).
Одредбом члана 26. Закона о радшгм односима (“Службени гласник РС”, број
55/96) прописано је да је послодавац дужан да запосленом за чијим је радом утврђен престанак потребе обезбеди једно од следећнх права: распоређивање на друго
радно место код истог послодавца са пуним пли непуним радним временом; заснивање радног односа на неодређено време са пуним или непуним радним временом
код другог послодавца на основу споразума о преузимању; стручно оспособљавање, преквалификација или доквалификација за рад код истог послодавца са пуним плп непЈТшм радним временом; и право на једнократну новчану накнаду.
Ставом 4. наведеног члана утврђено је да, запосленом инвалиду, као и запосленом којп је као пршадник оружаних снага Југославије учествовао је оружашгм
акцијама после 17. августа 1990. годше, не може да престане радш однос по основама из става 1. овог члана док не оствари право на пензију или, уз његову сагласност једно од права утврђених у смислу тог става.
Из наведених законских одредби, произилази да овој категорији запослених,
Закон о радним односима пружа посебну заштиту предвиђајући да им не може
престати радни однос док не остваре пензију или, једно од права из члана 26. тач.
1-4., тог закона, уз његову сагласност.
Имајући у виду напред наведено, ако је решењем надлежног органа код Вас
утврђена инвалидност, надлежни орган у предузећу може да утврди престанак потребе за Вапшм радом (“технолошки вишак”), али не може да Вам престане радш однос док не остварите право на пензију, или уз Вашу сагласност једно од права
утврђених у члану 26. Закона о раднхш односима.
И з М ишстарства за рад, борачка и социјална
шггања: бр. .11-00-109/99-02 од 12.10.1999. годше.

3. Код послодавца, код кога постоји образован управни одбор,
приговор на првостепену одлуку, о изреченој дисциплинској
мери пресганак радног односа, подноси се том органу (управном
одбору) и не може да се пренесе на други орган (комисија и др.).
Чланом 90. Закона о радним односпма (“Службени гласник РС”, број 55/96),
прописано је да против решења о изреченој дисциплинској мерп - престанак радног односа, запослени има право, у року од 15 дана од дана достављања решења, да
поднесе прнговор управном одбору.
Код послодавца код кога ннје образован управни одбор, приговор се подноси
директору, ради препспитивања решења о престанку радног односа.
Према томе, сагласно наведеним одредбама Закона, код послодавца код кога
постоји образован управнп одбор, приговор на првостепену одл}ку о изреченој дисциплинској мери престанак радног односа, подноси се том органу (управном одбор}') и не може да се пренесе на други орган (комисија и др.).
Из Министарства за рад, борачка п социјална
шггања: бр. 116-04-9/99-02 од 12.10.1999. годпне.
4. Када се ради о пословима који су из делатносги предузећа,
послодавац је дужан да са запосленима засније радни однос,
путем уговора о раду или уговор о обављању привремених и
повремених послова (ако се ради о пословима који имају привремени или повремени карактер и не трају дуже од 90 радних дана у
календарској годшш).
Чланом 135. Закона о радним односима (“Службени гласник РС”, број 55/96),
проппсано је да послодавац може да закључи уговор о обављању послова који су
ван делатности послодавца, као што је утовор који се закључује по прописпма о
ауторском праву, утовор који има за предмет самосталну' пзраду' или оправку
одређене ствари или самостално пзвршење одређеног фпзичког или пнтелектуалног посла.
Према томе, када се ради о утовору о делу, послодавац може да закључи овакав уговор, само када се ради о пословима који су ван делатностп послодавца. У
супротном, уколико се ради о пословима који су пз делатностп предузећа, послодавац је дужан да са запосленима заснује раднп однос, путем утовора о раду сагласно члану 11. Закона о радннм односима или утовор о обављању привремених и
повремених послова (члан 133. Закона), ако се ради о пословима које имају прпвремени плп повремени карактер и не трају дуже од 90 радних дана у календарској
годинн. У говор о делу' и уговор о обављању привремених и повременпх послова, у
складу' са наведенпм одредбама Закона, може да се закључп са запослешш илп незапосленим лицем.
Из Министарства за рад, борачка и социјална
нитања: бр. 11-00-102/99-02 од 04.10.1999. годпне.

5. Надлежни орган општинске управе, након уношења података
који се односе на држављанство (на основу уверења о држављанству), исго враћа лицу које је поднело захгев за издавање радне
књижице.
Сагласно члану 10. Правплника о радној књижици (“Службени гласник РС”,
број 17/97), прописано је да се на страни 2. радне књижице у рубрпку “држааљанство” ЈтшсЈЈе држављанство на основу уверења о држављанству, а за странце на
основј 7ПЈЛне исправе.
Сматрамо да надлежни орган ошптинске управе, након уношења података
којп се односе на држављанство на основу Јгверења о држављанству у рубрику “држављанство”, исто враћа лицу које је поднело захтев за издавање радне књижице.

Из Министарства за рад, борачка и соцпјална
питања: бр. 113-09-14/99-02 од 29.07.1999. годпне.
6. Појединачним колективним уговором, уређује се нгга се сматра непрекидшш радом код послодавца, односно да ли ће и запослени који је био на одслужење војног рока, имати право на
јубиларнЈ' награду која се исплаћује за неирекидан рад код послодавца.
Одредбом члана 38. Опш тег колективног уговора (“СлЈжбени гласшж Р С \
бр. 22/97 и 21/98), уређено је да послодавац м ож е да псплати запосленом јубиларну
наградЈ' у случајевима, на начин и у висини утврђенпм посебним, односно појединачним колективнпм Јтовором.
То значп да сс појсдпначним колсктивним уговором урсђујс игга сс сматра нспрекидним радом код послодавца, односно да ли ће и запослени коме су мировала
права и обавезе по основу рада и радног односа (одслужењ е војног рока), имати
право на ЈубпларнЈ’ награду која се исплаћује за непрекидан рад код послодавца.

И з Министарства за рад, борачка и социјална
питања: бр. 11-00-87/99-02 од 26.08.1999. годпне.
7. Ако запослени ради дуже од пуног радног времена, а то нису
случајеви из члана 44 до 46. Закона о радним односима (“Сл. гласник РС”, број 55/96), послодавац може извршвгги прерасподелу
радног времена.
Законом о радним односима (“Службени гласник Р С ’, број 55/96) у члану 38.
прописано је да радно време износи 40 часова у радној недељи (пуно радно време).
Чланом 44. до 46. Закона уређено је да када послодавац, односно у којим случајевима м ож е да Јведе рад д јж и од ггјног радног времена (прековремени рад).

Према томе, ако запослени ради Д Јж е од пуног радног времна, а то нису случајеви из члана 44. до 46. Закона, послодавац, може извришти прерасподелу радног времена. У том случају, запослени који је у одређеном периоду радио дуже од

пуног радног времена, нма право на прерасподелу радног времена онолико сати
колико је радпо.
И з Министарства за рад, борачка и социјална
питања: бр. 11-00-67/99-02 од 28.09.1999. годше.
8. Запосленом за чијим је радом пресгала потреба (“технолошки
вшпак”), а коме није могло да се обезбеди ни једно од права утврђених у члапу 26. Закона о радним односима, радни однос престаје тек по исплати отпремнине.
Запосленом у школн за чијим је радом престала потреба (који је утврђен као
“технолошки вишак”), а коме није могло да се обезбеди ни једно од права утврђених у члану 26. Закона о радним односима (распоређивање на друго радно место
које одговара степену стручне спреме запосленог, заснивање радног односа на неодређено време код друтог послодавца, стручно оспособљавање, доквалпфжација или преквалифпкацпја, исплата новчане накнаде у висини од најмање 24, а
највише 36 зарада запосленог), може, у складу са чланом 34. Закона, да престане
радни однос, под условом да му се претходно исплати отпремнпна у пзносу од најмање шестоструког до дванаестоструког износа нето зараде коју бп запослени
остварио за месец који претходи месецу у коме му престаје радш однос. Износ отпремннне утврђује се зависно од дужнне стажа осигурања запосленог.
Запосленом, у смпслу наведене законске одредбе, радни однос престаје независно од његове воље на основу члана 108. став 1. тачка 9) Закона о радним односима - кад му се исплатп отпремшша.
Законом ш је прописан рок у коме је послодавац дужан да исплати отпремшну, али, како запосленом за чијим је радом престала потреба, раднп однос престаје
тек по нсплати отпремнине, то запослеш, до дана псплате отпремнше, тј. до дана
престанка радног односа, има право на накнаду зараде у висиш зараде коју би
остварпо на радном месту на коме је бно распоређен.
Из Министарства за рад, борачка и социјална
пптања: бр. 120-08-87/99-03 од 09.09.1999. годше.9
9. Након пресганка освова за одсусгвовање са рада, због привремене снреченосги за рад, проузроковане болешћу, запосленом се,
сагласно решењу о упућивању на плаћено одсуство због привременог пресганка потребе за његовим радом иснлаћује накнада
зараде утврђена Уредбом о накнади зараде за време плаћеног
одсуства запослених за чијим је радом пршремено пресгала
иотреба (“Сл. гласник РС”, број 30/98).
Запослени који због пршремене спречености за рад одсуствује са рада може,
у случају пршременог престанка потребе за његовим радом, да се упутп на плаћено одсуство у складу са Уредбом о накнади зараде за време плаћеног одсуства за-

посленпх за чијим је радом привремено престала потреба (“Службени гласник
Р С \ број 30/98).
Међутим, како запослени у конкретном случају, одсуствује са рада због болестп, то сво време прпвремене спречености за рад, прима накнаду зараде у складу са
прописпма о здравственом осигурању. По престанку основа за одсуствовање са
рада због привремене спречености за рад про}дроковане болешћу (по закључивањ}' боловања), запосленом се у складу са решењем о упућивању на плаћено одсуство због привременог престанка потребе за радом, исплаћује накнада зараде у
висини 60% од нето зараде коју би прнмао да ради, с тим што тако утврђена накнада зараде не може да буде ннжа од гарантоване нето зараде утврђене законом.
И з Министарства за рад, борачка и социјална
гаггања: бр. 1280/99-02 од 29.07.1999. годнне.
10. Посгупак за упврђивање одговарајућих резултата рада запосленог, може да се покрене у било ком периоду рада запосленог
на одређеном радном месгу.
Према члану 23. Закона о радним односима (број 55/96) запослени са посебним овлашћењима н о одговорностима може да покрене поступак (подношењем
ппсаног захтева директору) за утврђивање резултата рада запосленог који у периоду од најмање трп, а најдуже шест месеци, не покаже одговарајуће резултате рада
обављајући послове радног места на које је распоређен.
Наведенп поступак може да се покрене у било ком периоду рада запосленог
на одређеном радном месту, независно од времена проведеног на одређеном радном месту. То значи, да поступак за утврђивање одговарајућих резултата рада запосленог, може да се покрене и у случају када је запослени обављао послове одређеног радног места у периоду дужем од десет година.
И з Министарства за рад, борачка и социјална
пптања: бр. 11-00-97/99-02 од 09.09.1999. године.
11. Запослена која користи одсуство сагласно члану 86. Закона о
радним односима (“Сл. гласник РС”, бр. 55/96), за време коришћења одсусгва, има право на здравствено осигурање, а у складу са
прописима о пензијском и инвалидском осигурању могућносг да
осгвари право на продужено осигурање.
Законом о радним односима (“Службени гласник РС” , број 55/96), у члану 86.
прописано је да један од родитеља има право да одсуствује са рада док дете не наврши три године живота. За време одсуствовања са рада, права и обавеза запосленог по основу рада мирују, ако за поједина права законом, односно колективним
уговором нпје другачије одређено.
Право на одсуствовање са рада, по наведеном основу, запослена остварује на
основу Закона, без сагласности послодавца, подношењем писаног обавештења у

коме се наводи време коршлћења одсуствовања. За време коришћења одсуства,
запослена има право на здравствено осигурање и могућност да оствари право на
продужено осигурање у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигураЊУ-

Из Министарства за рад, борачка и социјална
питања: бр. 132-03-18/99-02 од 26.07.1999. године.
12. У усгановама социјалне заштите, приговор на решење о изрицању дисцишшнске мере, запослени подносе директору усганове,
у року од осам дана, од дана уручења решења.
Према члану 23. Закона о јавним службама (“Службени гласнпк РС”, број 42/
91) у погледу права, обавеза и одговорностп запосленнх у јавним службама, примењују се прописп о запосленима у државним органима, ако законом нпје друтачије одређено.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у јавним службама примењују се одредбе Закона о радним односима у државнпм органима (“Сл)жбени
гласник РС”, бр. 48/91 п 66/91) ако посебним проппспма у одређеној области није
друтачије одређено. То значи, да се на запослене у установама социјалне заштпте у
погледу дисцшшинске одговорности и запггите права запослених примењују одговарајуће одредбе Закона о радним односима у државним органима. У конкретном
слуиају, запосленп у установама социјалне запггите приговор на решење о изрицању дисциплинске мере подносе директору уетанове у року од осам дана од дана
урушења решења.
И з Министарства за рад, борачка и соцпјална
питања: бр. 116-044/99-02 од 20.07.1999. године.
13. Надлежни орган у предузећу није могао да донесе решење о
престанку радног односа запосленог, уколико предузеће није
добило правоснажно решење фонда пензијског и инвалидског
осигурања запослених о утврђивању права на инвалидску пензију
запосленог.
Према члану 109. тачка 1) Закона о раднпм односима (“Службени гласнпк
РС”, број 55/96), запосленом код кога је дошло до губнтка радне способности, на
начпн проппсан законом, раднп однос престаје по сплп закона, даном достављања
правоснажног решења о утврђивању губитка радне способностп.
То значп, да у конкретном случају, раднп однос престаје независно од воље запосленог и воље послодавца (по сили закона), даном достављања правоснажног
решења о утврђивању губитка радне способности надлежног фонда за пензпјско и
инвалпдско осигурање, а не даном утврђивања губитка радне способностн.

Уколико иредузеће није добпло правоснажно решење Фонда пензијског и инвалидског оспгурања запослених о утврђивању права на инвалидску пензију запосленог, надлежни орган није могао да донесе решење о престанку радног односа.
Из Министарства за рад, борачка и социјална
питања: бр. 11-00-14/99-02 од 08.07.1999. године.
14. Услов за пресганак радног односа од сгране послодавца је,
одбијање запосленог да ради на другом радном месту, које може
бити изражено изјавом запосленог, као и понашањем запосленог
- неотпочнњањем рада на том радном месгу.
Према члану 108. став 1. тачка 5) Закона о раднпм односима (“Службени гласник РС”, број 55/96), запосленом који одбије да ради на другом радном месту које
одговара његовој стручној спреми одређене врсте занимања, радни однос престаје
независно од његове воље, отказом ушвора о раду од стране послодавца.
За време трајања радног односа, у случајевима потребе процеса и организације рада, запослени може да се распореди на свако радно место које одговара степену и врсти њешве стручне спреме, знања и способности (члан 21. Закона).
Запослени, који је решењем днректора, распоређен на друш радно место које
одшвара његовој стручној спреми, знању и способностима, дужан је да псхпупн по
решењу и у року утврђеним решењем отпочне рад на том радном месту. Услов за
престанак радног односа, отказом утовора о раду од стране послодавца је одбијање запосленог да ради на другом радном месту које може бити изражено изјавом
запосленог (у ппсаној или усменој форми), као и понашањем запосленог - неотпочињањем рада на том радном месту.
И з Министарства за рад, борачка и социјална
питања: бр. 11-00-23/99-02 од 05.03.1999. године.

Александра Јорданов,
саветник за нормативно-правне послове

М и ш љ е њ а С а в е з н о г м и н и ст а р ст в а за п р и в р еду
1. Да ли доношење свих одлука управног одбора односно скупнггине предузећа треба да предтаже директор предузећа односно
да ли он треба да се обавезује за извршење истих или то могу
чинити и одговарајуће стручне службе предузећа?
Законом о предузећима утврђен је делокруг органа предузећа - скупштине,
управног одбора и директора (чл. 61., 62. и 63. ЗОП-а). Поред законом утврђеног
делокрута, оснивачким актом или статутом, овим органпма се могу дати у надлежност и друта питања.
Те надлежностп не могу да се делегирају на неку службу предузећа. Међутпм,
припрему^ материјала за скупштину, уиравни одбор п дпрекгора из њихове надлежности не врше непосредно сами ти органп већ то треба да врше стручне службе предузећа, које обављајући свој део посла непосредно утичу на рад тих органа,
што се посебно односп на законнтост, стручност, квалитет, рокове, начпн презентнрања разннх питања и сл.
Наравно, стручне службе могу даватп иницпјативе надлежнпм органима за
решавање одређених пнтања, или да пзврше одређене послове ако пм то наложи
ушравни одбор односно ако то проистиче из одлука управног одбора.
(бр. 4/0-10-001/99-2 од 18.01.1999.Г.)
2. Примена члана 394. тачка 6. Закона о предузећима?
Скупштина се не бира у друпггвеном предузећу које има мање од 50 запослених јер у таквом предузећуг функцију скутпптине врше сви запосленп (члан 394.
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став 6. Закона о предузећпма). У таквом случају ееопходно је да сви запослени вршећн функцију скупштпне, што пре донесу нови статут друпггвеног предузећа, којим ће се уредити шггање вршења функције скупштине од стране запосленнх, одлучптн да лп ће се бирати управни и надзорни одбор и утврдити друга најважнија
питања у вези са положајем п радом предузећа.
У вашем допису наводите да су запослени у функцији скупштине друштвеног
предузећа донели статут предузећа, утврдили вредност друштвеног капитала и
именовалп директора предузећа п поднели захтев за упис у судскл регистар, из чега произплази да сте спровели поступак у складу са Законом о предузећима (члан
394. став 6.).
(бр. 04-10/1 од 15.04.1999. г.)
3. Да ли нови статут доносе запослени у функцији скупштине
непосредном применом Закона о предузећима или се при доношењу новог сгатута примењују старе одредбе сгатуга?
Запослени у функцији скупштине у друштвеном предузећу са мање од педесет
запосленпх, доносе нови статут непосредно на основу члана 394. став 6. Закона о
предузећпма, а не на основу ранијег статута.
(бр. 590/2 од 21.04.1999. г.)
4. Како се врши управљање у предузећу у поступку промене власништва капигала?
У предузећима у којима има и друштвеног капитала, у скупштини таквог предузећа, постоје учесници као акционари и }чесници као представници друштвеног
капитала.
Статутом се утврђује број чланова, начнн избора, мандат, начин одлучивања,
састав и одговорност представника друштвеног капитала у скушптини (члан 400.
став 2. ЗОП-а).
Без обзира на број изабраних представника друштвеног капитала у скупнггани предузећа, представницима друштвеног капитала припада онолики број гласова који је сразмеран виспни друштвеног капитала у укупном капиталу. Како је у
вашем предузећу учешће др}тптвеног капитала у укупном капиталу 37,7%, представницима друшгвеног капитала припада број гласова сразмерно том капиталу.
Пошто се однос друштвеног и власничког капитала временом мења односно
те величине нису сталне, то се сразмерно томе мења и број гласова који припада
представницима друштвеног капитала.
Међутим, из вашег дописа се не види да сте сагласно ставу 2. члана 400. ЗОП-а
изабрали представнике друштвеног капитала у скупштини предузећа и уредили
друга питања предвиђена овом одредбом. Према томе, дужни сте да поступите у
складу са овим чланом.
(бр. 700/2 од21.06.1999.г.)

5. Учешће и начин избора запослених у Управном и Надзорном
одбору у предузећу са већинским приватним капиталом?
У предузећу са већпнским приватним капиталом запослени бирају у Управни
п Надзорнп одбор најмање по једног представника, на начпн утврђен Статутом
(члан 83. став 4. ЗОП-а).
Када је реч о предузећима у којима има и друштвеног капитала, при избору
представника запосленнх у У правни и Надзорни одбор у тим предузећима, мора се
имати у виду одредба члана 83. став 3. ЗО П-а по којој се представници запослених
бнрају на рачун представника друштвеног капитала.
Према томе, износ друштвеног капитала у укупном капиталу предузећа одредиће број представника друштвеног капитала и запослених у Управном и Надзорном одбору. Н а пример: ако друпггвени капитал одређује 3 представннка, како у
У правном тако и у Надзорном одбору, 2 представника траба да се бирају као представници др)тптвеног капитала, а 1 као представник запослених.
Напомпњемо, да у Статуту мора да се утврдп вредност укупног капигала и
вредност друштвеног капигала и завпсно од утврђене струкгуре капптала одређује се и структура Скупштпне,Управног и Надзорног одбора, односно број чланова
тих органа.
У складу с тим, треба у Статуту утврднти укупан број чланова Управног п
Надзорног одбора, колико чланова бпрају акционарн, колпко се бира представника друштвеног капитала и колико се бира представника запослених у тим органима.
(бр. 4/0-10-018/99-2 од 28.07.1999.Г.)

6. Статугом Ш1је предвиђено да се чланови Управног одбора могу
бираги и из реда лица изван друштва. Да ли је то од значаја?
Значајно је одређење Закона о предузећима (члан 395. став 2. и члан 398. став
2.) да се чланови Управног и Надзорног одбора друштвеног предузећа, - што важи
п за трансформпсано друштвено предузеће у др)штво кашггала у коме је већински
друштвени капптал, - могу бирати пзван круга запослених и то из реда стручњака
пзван предузећа, имајући у виду делатност предузећа. Овпм се жели појачати професионалпзацпја у управљању предузећем, као и постићи већа отвореност предузећа, алп закон не намеће предузећу ову обавезу. Ствар је сваког предузећа да лп
ће одређени број чланова одређен статугом пзабратп изван предузећа (тзв. независни чланови).
7.Учешће запослених у Управном одбору предузећа с већинским
друпггвеним капиталом?
У јавном предузећу, у друштву капигала с већинским друиггвеним односно државним капиталом предсгавници запослених, иза-
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брани на начин утврђен Стаггутом, чине трећину Управног и
Надзорног одбора (члан 83. сгав 1 ЗОП-а).
У предузећима с већинскнм друштвеним капиталом, при избору представника
запосленнх у Управни одбор, мора се имати у виду одредба члана 83. став 3
ЗОП-а, по којој се представницп запослених бпрају на рачун броја представника
друштвеног капнтала. Н а овај начин се спречава да се представници запослених
фактичкп придодају представншџша друиггвеног капитала, што ће опет бити запослени.
Према томе, износ друштвеног капитала у укупном каппталу предузећа одређује број п представнпка друштвеног капптала и запослених Управном одбору. На
прпмер, ако Управнп одбор има девет чланова, а друштвени кашггал одређује пет
представника, три представника запослених улазе у састав ових пет - трећина
представнпка запосленпх.
Закон искључује да се кумулацијом у било ком случају представника запослених по основу рада, по основу друшгвеног кашггала, или по основу интерног власнишгва стекне већлнско чланство у Управном и Надзорном одбору. Н а овај начин се жели датп гаранција представницпма, односно власницима већинског капитала да, без обзира на партицппацију могу имати већинско чланство у органима
управе и надзора. У том цпљу је и изричига одредба става 2. члана 83. ЗО П -а да
запослени не могу у тим органима имати већинско учешће кумулацијом учешћа
по основу рада и интерног власништва, што значп да запослени по оба основа не
могу имаати више од половине чланова.
8. Да ли је у супротности са чланом 400. ЗОП-а да друштвеним
капиталом, док га има, управљају само предсгавници стално
запослених радника, с обзиром да се један део акционара у Скупштини залаже да се акције по основу друпггвеног капитала
поделе на све акционаре?
Друштвени капитал подељен на акције одређене номиналне вредности чини
предузеће транспарентним за својинске промене, зависно од тржишних услова.
Према одредби става 2. члана 400 ЗО П-а, све док у предузећу нма друштвеног
капитала Статутом се уређује број представника тог капитала односно број представника по основу тих акција т.ј. чланова скупштине, који носе број гласова према номиналној вредности тих акција. Те акције немају статус сопствених акција односно обележја сопственог капитала (члан 400. став 3. ЗОП-а) јер тек треба да буду предмет продаје према посебним прописима.
Представнике друштвеног капитала у скупштини предузећа бирају запослени,
а акције по основу друштвеног капитала не могу се поделиги на све акционаре јер
би то било супротно Закону о предузећима.
Напомињемо, да скупштина предузећа не може бига замена за збор запослених, већмањи оперативни орган који може успешно да функционише.

Књига проф. др МИРКА ВАСИЉЕВИЋ-а

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
- домаће и упоредно право - Тражење одговора на суштинска шггања организовања привреде и привредника кроз призму својих
и туђих искустава -

•
•
•
•
•
•
•
•

Крај Двадесетог века - крај друштвене својине
Двадесет први век - век приватне и акционарске својине и привредних друштава
Како комуницирати са светом - где је регулатива привредних (трговачких) друштава у
нетнаестак земаља Запада и Истока
Од Закона о предузећима ка Закону о привреднмм друштвима
Како да поново не победњмо сами себе
Само привреда ослобођена властитих окова уводи СР Југославију у свет развијених - заслужујемо и имамо снаге да нам други гледају у леђа
Закони и привреда у служби развоја
П р и ва т изација је т ранзш пн а ст ва р , спремимо се за ТРАЈНА решења

Метод: упоредна анализа домаћих и петнаестак страних прописа, анализа стране и домаће
судске и пословне праксе, критика и предлози промена
Књига је намењена: правницима у привреди, суднјама, адвокатима, привредницима, пословним људима
Књига је у тврдом повезу, обима 610 страна
Цена: 610 динара

НАРУЏБЕНИЦА
УДРУЖ ЕЊ Е П Р А В Н И К А У П РИ ВРЕД И
ЈУ Г О С Ј1А В И ЈЕ

БЕОГРАД. Теразије 23/УП - соба 701

Тел/факс: 3248-428

Овим неопозиво наручујемо књигу
П Р И В Р Е Д Н А Д Р У Ш ТВ А - дом аћ е и у п о р ед н о право

______ прим. по цени од 610,00 динара
Н ачин плаћања:

а) вирманом у корист жиро рачуна 40806-678-3-99933 у року од 7 дана од дана заснивања
дужничко-поверилачког односа
б) профактуром - унапред
У случају спора надлежан је суд у Београду

(тачан назив/име наручиоца)

(улица и број)

Датум:______________

(поштански број и место)

________________________
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СПОНЗОРИ
У Ш К онгреса правника у привреди
одржаног од 27-29. еептембра
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И здаје п шшампа:

100 НАСЛОВА КЊИГА ГОДИШЊЕ
• енциклопедије • лексикони « речници * уџбеници
• коментари • приручници • закони • преводи • лосебма издања
• заједничка издања са Саеезним заводом за статистику.

102 БРОЈА НОВИНА И ЧАСОПИСА ГОДИШЊЕ
3000 ВРСТА ОБРАЗАЦА И ПОСЛОВНИХ КЊИГА за:
•
•
•
•

предузећа, установе и јавне службе
платни промет и комерцијално-финансијскс пословање
грађаве и предузетнике
школе, ученике, студенте и наставнике.

СВИ ПРОПИСАНИ и о б а в е з н и ОБРАСЦИ
по савезним и републичким прописима и двојезична издања

ОБРАСЦИ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АОП
АГЕНДЕ, РОКОВНИЦИ, ПЛАНЕРИ, ПОДСЕТНИЦИ...

О П Л МИЛИОНА ШТАМПАРСКИХ ОТИСАКА
ГОДИШЊЕ
Савремено опремљен графички погон за све врсте графичких услуга
и квалитетну штампу:
• образаца и пословних књига • образаца за АОП и табулира
• књига у тврдом и меком повезу • новина и часописа
• других издања по вашем захтеву - за ваше потребе.

______ _______ ____ _____ ___ ______ _____ _________ ___________ _______

Ј

ПОМОГЈ1И СУ

М ИНИ1ТАРСГВ0 ПРАВДЕ РЕПУБДИКЕ СРБИЈЕ____________ Ј

___________________ ПР АВНИ ФАКУЈГГЕТ БЕОГРАД

МИНИСГАРСГВО 3 А НАУКУ И ТЕХНОЛОПГЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Ј)

__________________ НАРОДНА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ____________

ЕМЕЕМЕХ - БЕОГРАД____________________________ ^

Ј

ПРНВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ

Ј.П. ПТГ 'СРБИЈА 1' - БЕОГРАД_______________________ _)

Ј.П. 11ЕЛЕКГРОДДСТРГЊУЦИ ЈА 11• БЕОГРАД

,,ИНГ-ПРО,, - БЕОГРАД

) )

__________

ј

"ПРИВРЕДНЖ " - БЕОГРАД

Ј.П. "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" - БЕОГРАД
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