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ОСНОВНА ТЕМА

др Мирко ВАСИЉЕВИЋ
професор и декан Правног факултета Универзитета у Београду

ПОСЛОВНО ПРАВО СРБИЈЕ И ЕВРОПСКА УНИЈА

 In varietate concordia!
 (Уједињени у разликама – мото EУ)

Резиме

У овом чланку аутор разматра бројна питања везана за право 
Србије, посебно пословно право, у контексту закључења Споразума о 
стабилизацији и придруживању (ССП) Србије са ЕУ. На првом месту 
аутор се бави питањем правне природе овог акта, при чему конста-
тује да је његова терминологија у доброј мери правно нејасна и ван кон-
текста општих правних института, посебно института „уговора“. 
Посебно се поставља питање зашто се није прихватио овај класични 
институт права у самом називу овог акта, а не правно контроверз-
ни институт „споразума“, који отвара бројне правне дилеме, посебно 
са становишта могућности изједначења по свим правним дејствима са 
институтом „уговора“. Правне неизвесности посебно могу да настану 
и имајући у виду чињеницу да овај акт користи у свом називу и друга 
два термина, који или нису правни („стабилизација“ је економски тер-
мин) или ако су правни или им је намена да буду правни („придружи-
вање“) немају јасну правну интерпретацију и могу, посебно у заједници 
са правним монструмом „споразум“ да изазову правну несигурност са 
становишта утврђених узајамних права и обавеза потписника, посебно 
једног потписника (Србија) који након периода „стабилизације“ треба 
да се „придружи“ другом потписнику (ЕУ).
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Осим питања правне природе ССП, аутор разматра и следећа пи-
тања: правни поредак Европске уније (систем расподеле стварне надлеж-
ности, наднационална примена права), историјат релевантне српске 
мисли у вези идеје Србије у Европској унији, области права као предмет 
хармонизације, пословно право као првенствени предмет хармонизације 
(посебно компанијско и берзанско право као предмет хармонизације), 
трговинска политика ЕУ (зона слободне трговине, трговинске баријере), 
акциони план хармонизације, процес стварања комунитарног права и 
усклађивања (хармонизација) домаћег права, правни транспланти, про-
мена карактера права и судска пракса као извор континенталног права 
и одговорност државе за примену комунитарног права. На крају, аутор 
даје више отворених питања на која правна теорија дугује одговоре у 
процесу развоја како права ЕУ тако и националних права.

Кључне речи: Споразум о стабилизацији и придруживању, усклађивање 
(хармонизација) права, пословно право, компанијско пра-
во, берзанско право, право ЕУ, правни транспланти, суд-
ска пракса као извор права, правни поредак ЕУ.

I Правни поредак Европске уније

Како је Европска унија настала првенствено из економских пот-
реба, то су и расправе о њеном правно-политичком карактеру (федера-
ција или конфедерација) мање-више изостале, а посебно је актуелизо-
вано питање о карактеру њеног правног поретка. Већина теоретичара је 
мишљења да Унија није међународна организација, већ наднационална 
(супранационална) организација, чије чланице део свог суверенитета са 
националног преносе на наднационални ниво. И Суд правде Европске 
уније окарактерисао је њен правни поредак као „посебан правни поре-
дак интегрисан у правни систем држава чланица“.1

У поређењу са националним правним системима правни систем 
Европске уније не представља заокружен (кохерентан) правни систем, 
будући да не постоје кодификовани закони-законици по појединим 
правним областима и поред чињенице да обухвата преко 2.000 раз-
них прописа и преко 4.000 одлука Суда правде и Првостепеног суда.2 

1 Цитирано према: Б. Ракић, Хармонизација југословенског права са правом Европске 
уније, Београд, 1997, стр. 82–92. О овом види више код: Вукадиновић, Право Евро-
пске уније, Београд, 1996, стр. 32–36.

2 Види: Leading Cases on the Law of the European Communities, edited by: Empel, Volker, 
Winter, Kluwer, 1994.
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Најбројнији прописи Уније су у области компанијског права и берзанс-
ког права, будући да су циљеви оснивања ове асоцијације првенствено 
економски (како се са остваривањем ових циљева Унија већ заокружује, 
то све више долазе до изражаја и њени политички циљеви који се имп-
лементирају кроз одговарајуће правно-политичке акте).3 И поред број-

3 „Продубљење и проширење“ су представљали два аспекта еволуције Уније која траје 
већ више деценија: Јединствени европски акт (1986), Уговор о оснивању Европске 
уније из Мастрихта (1992), Уговор из Амстердама (1997) и Уговор из Нице (2001) 
представљају етапе овог институционалног развоја. Истовремено, дошло је и до 
четири таласа проширења ЕУ на: Шпанију и Португалију (1985), Аустрију, Швед-
ску и Финску (1995), Малту, Кипар, Пољску, Чешку, Мађарску, Словачку, Слове-
нију, Летонију, Литванију и Естонију (2004), као и на Румунију и Бугарску (2007). 
Данас Европска унија има 27 чланица, уместо првобитних шест. То је, међутим, 
отворило и питање дубље институционалне трансформације Уније, којом би се у 
форми „Уговора о уставу“ на одређени начин заокружио и консолидовао (правно 
и политички) овај дводеценијски период. Нацртом „Уговора о уставу за Европу“, 
потписаним 29.10.2004. године, било је предвиђено да целокупна институционална 
и правна структура Уније постане транспарентнија и једноставнија, односно да се 
консолидују све сукцесивне измене Уније, утврђене ранијим амандманима/угово-
рима и начелима из праксе Европског суда правде. Сложена подела из Мастрихта 
„на три стуба сарадње“ би нестала, увеле би се функције председника Европског 
савета и министра спољних послова ЕУ, садашња „Повеља о људским правима“ би 
постала део Устава, називи правних аката би били промењени („европски закон“ 
уместо „директива“ и сл.), била би наведена јасна подела надлежности између ЕУ 
и њених држава чланица (искључиве и подељене надлежности), систем одлучи-
вања у Савету ЕУ, као и састав Комисије ЕУ, би били измењени (нова пондерација 
гласова међу државама чланицама) и друго. Уговор о уставу за Европу на крају је 
одбачен на општим референдумима у Француској и Холандији у току 2005. годи-
не. Један од основних аргумената критике „Устава“, био је базиран на нетранспа-
рентности и елитистичком, недемократском карактеру целокупног развоја Уније. 
Други аргумент критике је био заснован на сувише „либералном“ карактеру Уније 
окренутој глобализацији, чиме нису у довољној мери узете у обзир „социјалне те-
ковине“ и друге специфичности државнe чланицe Уније. Грађани ЕУ су посебно 
преокупирани економским заостајањем Уније у свету, незапосленошћу, као и ве-
ликим приливом имиграције, што се, несвесно и неоправдано, преноси и на терен 
политике проширења ЕУ. Изгледа да овим пројектом није нађен одговор на питање 
„шта је то ЕУ“ у новим, измењеним околностима.
Након више од једногодишње „паузе за размишљање“, поново је отворена политич-
ка и стручна дебата о томе „како и шта даље“. Као што је познато, неопходна је јед-
ногласност, тј. ратификација од стране свих држава чланица, пре него што правне 
реформе ЕУ ступе на снагу. Након избора Н. Саркозија за председника Француске, 
олакшана је даља дебата о реформи ЕУ, првенствено зато што је Саркози одбацио 
могућност поновног референдума у Француској. Након „историјског договора“ на 
самиту ЕУ у Берлину (Берлинска декларација, 2007. година), отворен је пут за за-
кључење „Уговора о реформи ЕУ“ као замене за неуспели нацрт Уговора о Уставу 
Уније (неспели повратак федерализму – пут од федерализма до функционализма). 
У односу на неуспели „Уговор о Уставу“ (УоУ), Лисабонски Уговор о реформи ЕУ 
(ЛУ) задржао је највећи део суштинских решења, која је предвиђао претходни 
предлог уговора. Највећа разлика лежи у самој форми и симболичним аспекти-
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ма уговора. Док је УоУ садржао реч „устав“, која је свим његовим противницима 
и борцима за очување националног суверенитета педстављала „црвену мараму“ 
ЛУ нигде не користи овај термин. Лисабонски уговор се у ствари састоји од два 
уговора – од Уговора о ЕУ (који представља амандмане на досадашњи Уговор о 
ЕУ) и од Уговора о функционисању ЕУ. Осим правно-формалног начина којим су 
измењени досадашњи уговори и напуштан термин „устав“, ЛУ одступа од УоУ и у 
неким другим симболичним питањима: тако се не помињу застава и химна Уније, 
одустало се од назива (али не и садржаја функције) „министар спољних послова“ 
ЕУ, одустало се од измене назива обавезујућих правних аката ЕУ (нпр. досадашње 
„директиве“ су требале да добију назив „европски закони“) и слично. Међутим, 
иако је, ЛУ напустио неке од предлога из УоУ, већина суштинских измена органи-
зације и начина функционисање Уније које је био предвидео УоУ задржани су и у 
амандманима које је предвидео Лисабонски уговор. Ово се, у првом реду односи 
на следеће измене:
а) укида се концепт „три стуба сарадње“, као и назив „Европска заједница“, а Евро-
пска унија експлицитно постаје правни субјект у међународноправном смислу;
б) реформише се начин одлучивања у Савету ЕУ у питањима у којима се одлучује 
квалификованом већином („двострука већина“ земаља и броја становника – сис-
тем почиње да важи 2014–2017. године);
в) проширује се број питања у којима се може гласати у Савету ЕУ (40 нових слу-
чајева) и даље се јача улога Европског парламента у законодавном процесу (обух-
ватиће све законодавне области);
г) одређена улога у процесу одлучивања у ЕУ (супсидијарност) је предвиђена и за 
националне парламенте (могућност блокирања одлуке у неким случајевима);
д) предвиђа се могућност напуштања ЕУ за неку земљу, а услови за чланство у ЕУ 
се нешто прецизирани;
ђ) уводи се функција „председника Европског савета“;
е) долази до одређене измене „спољне политике и заједничке безбедности“ и уводи 
се нова функција „високог представника“ који ће истовремено бити и председник 
Европске комисије задужен за области спољноекономске сарадње и председавајући 
Савета министара општих послова и спољних односа;
ж) развија се додатно концепт „заједничке политике безбедности и одбране“, који 
укључује и компоненту војног савеза;
з) смањује се улога државе – ротирајућег председавајућег у Савету ЕУ (што деле-
мично преузимају председник Европског савета и високи представник);
и) ојачава се сарадња у области унутрашњих, правосудних и кривичноправних пи-
тања;
ј) реформише се тзв. механизам „асиметричне ојачане сарадње“ (могућност реали-
зације политика у појединим областима имеђу мањег броја чланица ЕУ).
Уколико наведени предлози које садржи ЛУ буду и усвојени након процеса ра-
тификације у свих 27 земаља, може се очекивати да ЕУ постане процедурално и 
суштински још ефикаснија организација. Ово ће несумњиво отворити врата и за 
брже проширење Уније на Западни Балкан. У току 2008. године, током процеса ра-
тификације ЛУ појавила се нова препрека. Наиме, на референдуму организованом 
у Ирској (једином референдуму који је организован у некој чланици ЕУ поводом 
ратификације ЛУ) становништво је знатном већином одбацило Уговор. Ово је иза-
звало нови застој у процесу институционалне реформе Уније. Без обзира на начин 
на који буде решено питање дефинитивне ратификације ЛУ, нови неуспех референ-

ности прописа Уније у области компанијског и берзанског права, који се 
у државама чланицама углавном примењују кроз имлементацију у на-
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ционалне законе, и у овим областима постоје бројни национални пропи-
си, било стога што је то домен надлежности држава чланица, било стога 
што у тим областима још нису донети одговарајући прописи Уније, као 
стварно надлежне.

Правни поредак Европске уније интегрисан је у правне системе 
држава чланица по два основа. Први, кроз специфичан систем расподе-
ле надлежности између Уније и држава чланица. Други, кроз наднацио-
налну примену права Уније у државама чланицама.

1. Систем расподеле стварне надлежности

Основни принципи расподеле стварне надлежности између Уније 
и држава чланица су принцип супсидијарности и принцип претпос-
тавке надлежности држава чланица. Принцип супсидијарности значи 
примарност надлежности држава чланица и секундарност надлежности 
Уније – виши нивои су „супсидијарни“ или помоћни нижим нивоима 
(идеја афирмације националних регулатива које су ближе грађанима). 
Принцип претпоставке надлежности држава чланица значи да је у њи-
ховој надлежности не само оно што је изричито прописано конститу-
тивним актом Уније, већ и све друге надлежности које нису додељене 
Унији путем оригинерних аката.4 Ипак, и тамо где се ради о надлеж-
ностима резервисаним за државе чланице (тзв. задржане надлежности 
– без обзира да ли су задржане експлицитно или по претпоставци над-
лежности), судска пракса Суда правде дозвољава интервенције Уније у 
ове области, уколико је то неопходно да се спречи да различита пракса 
држава чланица у тим областима угрози остваривање циљева Уније, с 
тим да ова интервенција може ићи само до тог обима који обезбеђује 
остварење тих циљева (принцип веће погодности права Уније за ос-
тваривање циљева Уније и принцип недовољности националног пра-
ва). Најзад, постоје и тзв. конкурентне надлежности Уније и држава 
чланица у неким областима које иначе спадају у искључиву надлежност 
Уније, али Унија из разних разлога није одређено време преузела вр-

дума у једној од држава чланица Уније у првом реду указује на озбиљне проблеме у 
функционисању. Проблеми интерних реформи су отворили и питање спремности 
и способности ЕУ да се даље шири на земље Западног Балкана и Турску у наредној 
деценији. Међутим, без обзира на наведене тешкоће, може се ипак очекивати да ће 
се процес проширења ЕУ наставити, под условом да у међувремено дође до очеки-
ване ратификације Лисабонског уговора. Детаљније: Р. Вукадиновић, „Старо вино 
у мешине нове – Устав Европе и Лисабонски уговор“, у: Правни систем Србије и 
стандарди Европске уније и Савета Европе (приредио: С. Бејатовић), Књига III, 
Крагујевац, 2008, стр. 279–292.

4 Вукадиновић, нав. дело у фусноти 1, стр. 46–47; Ракић, нав. дело, стр. 84.
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шење тих надлежности. Државе чланице при вршењу ових надлежности 
нису потпуно слободне, већ су везане општим принципима права Уније 
и обавезом да сарађују са Унијом. Када Унија преузме у потпуности вр-
шење надлежности које су биле конкурентне гаси се надлежност држа-
ва чланица, с тим да ако оне ипак доносе у тим областима нека своја 
правила онда она не смеју бити супротна праву Уније, а ако је то случај, 
онда у складу са принципом примата права Уније у односу на национал-
но право у тим областима, та национална правила остају без дејства.

2. Наднационална примена права

Наднационални (супранационални) карактер примене права 
Уније5 испољава се у неколико праваца. Први, директна примена. Дру-
ги, директно дејство.6

Под директном применом подразумева се подобност правних нор-
ми Уније да буду директно примењиване од стране националних судова 
и посредно и Суда правде (европског), без доношења накнадних легис-
лативних или управних аката. Оснивачким актом Уније, међутим, није 

5 У водећем случају (Случај 6/64, ECR, 585) Costa v. ENEL (италијанска државна 
управа за електричну енергију) Суд правде је пресудио: „Створивши Заједницу 
неограниченог трајања која има сопствене институције, сопствено правно лице, 
своју правну способност и способност наступања на међународном плану, те по-
себно, стварна овлашћења која извиру из ограничења суверености или трансфера 
ограничења са држава на Заједницу, државе чланице су ограничиле своја суверена 
права, иако на ограниченом плану те су створиле corpus iuris који обавезује како 
њихове држављане тако и њих саме. Уношење одредби комунитаног права у зако-
нодавство сваке државе чланице и, уопштеније, услова и духа Уговора, било би не-
могуће ако би се то чинило једностраним каснијим мерама држава чланица на бази 
реципроцитета. Такве мере не могу бити у супротности с комунитарним правним 
системом. Спровођење комунитарног права не може бити различито од државе до 
државе зависно од домаћег права, а да се тиме не доведе у питање остварење циље-
ва Уговора постављених у чл. 5(2), и не створе разлике које су забрањене чл. 7.“ 
Овај случај је покренут на основу захтева миланског суда најниже инстанце за пре-
лиминарним одлучивањем Суда правде (чл. 177). Тужилац Costa је оспоравајући 
рачун за електричну енергију довео у питање усклађеност одредаба италијанског 
права са одредбама Римског уговора. Суд је, међутим, пресудио у корист приори-
тета комунитарног права над одредбама националних правних система држава 
чланица. Види: Г. Илић-Гасми, Право и институције Европске уније, Београд, 2008, 
стр. 158–159.

6 Више: S. Prechal, Directives in EC Law, Oxford University Press, 2005, стр. 216–270. 
Разграничење института директне примене и директног дејства комунитарног 
права није на јединствен начин прихваћено у правној теорији, с обзиром на то да 
има аутора који сматрају да истоветност функције оба института води њиховом 
поистовећивању (да створе утужива права појединцима на основу комунитарних 
прописа), те се закључује да „није теоријски оправдано правити суштинску дис-
тинкцију ова два појма“. Види: Г. Илић-Гасми, нав. дело, стр. 157.
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директно одређено који њени акти имају директну примену. Оснивач-
ким актом је без сумње једино тзв. правилима Уније призната директна 
примена у државама чланицама, што није случај са осталим секундар-
ним изворима права Уније. Ипак, Суд правде (европски) је преко појма 
тзв. директног дејства практично проширио директну примену права 
Уније у државама чланицама и на одређене одредбе Уговора о оснивању, 
директиве и одлуке, односно друге секундарне изворе права Уније.

Под директним дејством подразумева се подобност права Уније 
да непосредно креира права и обавезе на које се могу позивати поје-
динци без интервеције управних или судских органа. Одредбама права 
Уније са таквим дејством национални судови, а у поступку одлучивања 
о претходним питањима и Суд правде (европски), су дужни да пруже 
потребну заштиту. Које одредбе права Уније су способне за директно 
дејство као потпуне норме без додатних аката држава чланица ствар је 
тумачења. Ипак, Суд правде (европски) је константно проширивао до-
мен одредби права Уније са директним дејством из правно-политичке 
потребе да прошири заштиту права појединаца давањем индиректног 
права да пред националним судовима покрену поступак против држава 
које не поштују право Уније, без чега би се они морали прво обратити 
Комисији да у претходном поступку у сложеној и дуготрајној процеду-
ри евентуално приморају државу која не поштује такво право Уније да 
одустане од таквог понашања. Током времена Суд правде (европски) је 
изградио критеријуме за подобност норми Уније за директно дејство: 
одредба мора бити јасна и прецизна за судску применљивост; одредба 
мора утврђивати неусловљену обавезу и обавеза мора бити потпуна и 
правно перфектна, а њено испуњење не сме зависити од каснијих мера 
Уније или држава чланица.7

II Историјат идеје Србије у ЕУ у релевантној српској мисли

Идеја Србије у ЕУ зачета је још код Вука Караџића, који је дуго 
времена провео у Бечу, а за кога сваки иоле просечно образован при-
падник српског народа зна да је, између осталог, реформатор српског 
језика, творац нашег фонетског правописа по којем „треба писати као 
што се говори и читати као што је написано“. Управо Вуков политички 
идеал била је „Србија као европска држава, Србија саображена основ-
ним политичким вредностима и установама европског типа“.8 Своју ев-

7 Више: Вукадиновић, нав. дело у фусноти 1, стр. 58–67; Г. Илић-Гасми, нав. дело, 
стр. 151–168.

8 Д. Баста, Самопоштовање и пузавост – текстови с поводом (2002–2007), Београд, 
2007, стр. 40.
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ропску орјентацију Вук Караџић је посебно изразио у писмима (1822, 
1832. година) деспотском владару Милошу Обреновићу, чија се ауток-
ратска владавина повремено претварала у самовољу и тиранију ничим 
ограничену. У овим писмима Вук на више места употребљава придев 
„европејски“ (пишући га великим словом) или „ко што се и по свој Ев-
ропи чини“, „послати у Европу“, „или макар где у Европи“, „по Евро-
пејском начину“, „по најбољему Европејском начину“, „сваки данашњи 
Европејски владалац“, „Србија... налик на Европејску државицу свога 
реда“.9 У основи може се слободно рећи де је Вук залажући се да се у Ср-
бији успостави „правица“ и „конштитуција“ практично поступао „као 
политичар европске орјентације... који је имао на уму ни мање ни више 
него европеизацију Србије“, с тим што „његово политичко европејство 
није у нескладу с његовим језичким и књижевним народњаштвом“.10

У овом контексту важно је посебно истаћи и професора Прав-
ног факултета Универзитета у Београду Живојина Перића, доајена ср-
пске цивилистике, знаменитог професора приватног права, упоредног 
права, филозофије и социологије права, као и политичке теорије, поре-
клом из села Стублина код Обреновца, доктора права из Женеве, који је 
био искрен и дубок пацифиста, чврстог републиканског става и који се 
снажно залагао за „Уједињене државе Европе“, при том, „исповедајући 
хришћанску љубав међу људима и народима“.11

Коначно, нека овде буду поменуте и речи академика Михаила Ђу-
рића (професора Правног факултета у Београду, страдалника деликта 
мишљења седамдесетих година прошлог века у поводу научне расправе 
о уставним амандманима који су претходили Уставу 1974. године, који је 
практично водио разарању државе Југославије након петнаестак година 
у познатој ратној драми) изговорене у књизи „О потреби филозофије 
данас“: „Морамо остати Европљани – наравно, не у приземном дневно-
политичком смислу, јер је данашња американизована Европа оличење 
духа бесловесности и бестидности, већ у смислу велике европске фило-
зофске идеје о ослобођењу човека као човека.“12

Коначно, правовремено заснивање Правног студија одмах након 
стварања модерне Србије (1808, Доситејева Велика школа), што је и го-
дина баштињења традиције Правног факултета Универзитета у Београ-
ду, омогућило је Србији да буде четврта европска земља која је не тако 
дуго после Француске (1804, Code civile) и Аустрије (1811, Грађански за-

9 Види: Сабрана дела Вука Караџића, Преписка II 1822–1825, Просвета, Београд, 
1988, стр. 87.

10 Д. Баста, нав. дело, стр. 56–58.
11 Види: Д. Баста, нав. дело, стр. 117.
12 Наведено према: Д. Баста, нав. дело, стр. 247.
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коник) и Холандије (1838) донела свој Грађански законик (1844), чиме 
се легитимисала и као земља са традицијом правне културе, што је за 
чланство у европској продици права свакако значајно.

III Правна природа Споразума о стабилизацији и
придруживању

У дугом процесу приступања ЕУ (чланство) закључење Споразу-
ма о стабилизацији и придруживању представља практично претпос-
ледњу фазу (до закључења и ступања на снагу Уговора о приступању) 
која значи неку врсту „придруженог чланства у ЕУ“.13 Србија је управо 
минуле године такав Споразум са ЕУ потписала и „потврдила“ законом, 
с тим што је ЕУ одложила његово ступање на снагу до испуњења од-
ређених претпоставки (углавном политичке природе).14 Овај Споразум 
садржи на одређени начин гаранцију за стицање статуса пуноправног 
чланства у ЕУ,15 по испуњењу свих уговорених претпоставки и услова 
(критеријума), укључујући и хармонизацију прописа.16 Овим споразу-
мима посебно је предвиђено и усклађивање економског законодавства 
са законодавством ЕУ, као и финансијска и техничка помоћ и потен-
цијално стварање зона слободне трговине. У овим споразумима ЕУ је 
прихватила тзв. асиметрични реципроцитет у неким областима била-
тералних односа – брже отварање свог тржишта него обрнуто.17

Споразуми о стабилизацији и придруживању (Stabilization and 
Association Agreements – SAA) у историјском смислу представљају „нај-
млађе“ правне акте које ЕУ склапа у циљу укључивања у ЕУ, који се 

13 П. Вехар, „Правна природа Споразума о стабилизацији и придруживању и улога 
заједничких ССП тела“, Изазови европских интеграција, бр. 1/08, стр. 7.

14 Закон о потврђивању ССП од стране Народне скупштине Србије објављен је у: 
Службени гласник РС, бр. 83/08.

15 Ипак, постоје три врсте ових Споразума: а) они који су усмерени на чланство у 
ЕУ (Грчка, Турска, Малта, Кипар, средња и источна Европа, западни Балкан),
б) они који су по намени облик развојне помоћи (Африка, Кариби, Пацифик),
в) они који су основ за слободну трговину и јачање политичке сарадње са земљама 
близу граница ЕУ (Мароко, Алжир, Египат, Израел, Украјина, Молдавија, Грузија).

16 Дефинисани су на самиту ЕУ у Копенхагену 1993. године, а поред географских (ев-
ропске државе), чине их: а) демократски политички систем, б) ефикасна тржишна 
привреда, в) преузето и примењено законодавство.

17 Више: Б. Бабић, „Институционални проблеми у економској сарадњи СРЈ и ЕУ“, 
у: Југославија и Европска унија, Институт за међународну политику и привреду, 
Београд, 1996, стр. 11–23; Драговић, „Искуства земаља Средње и Источне Европе 
са уговорима о придруживању са Европском унијом и могуће поуке за СР Југосла-
вију“, у: исто, стр. 61–75.
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само у неким детаљима разликују од одговарајућих аката ЕУ са земља-
ма средње и источне Европе потписаним деведесетих година прошлог 
века, тако да се у обе врсте срећу иста поглавља („Политички дијалог“, 
„Сарадња на већем броју политика и подручја“, „Постепено оснивање 
подручја слободне трговине са ЕУ“, „Финансијска помоћ ЕУ“, „Хармо-
низација законодавства“, „Заједничке институције“ итд.).

За правну теорију, што свакако има одговарајуће практичне им-
ликације важно је питање правне природе „Споразума о стабилизацији 
и придруживању“ (ССП). На првом месту треба приметити да је реч о 
правном акту који не користи термин „уговор“ већ „споразум“,18 што 
већ отвара дилему стварне искрености намера правног обвезивања 
страна учесница. Уговор као правни акт је цивилизацијски универзални 
правни институт чија правна природа ни просечно образованом прав-
нику није спорна („што свак једнако разумије томе тумача не треба“).19 
За разлику од уговора, институт „споразума“ у најмању руку је у зони 
правне тмине, као што је то био и његов „сијамски близанац“ „самоуп-
равни споразум“ из наше самоуправне ере. Одређивање правне природе 
споразума може се кретати од уговора као појединачног акта (уговорна 
природа), преко општег акта (нормативна природа), до мешовитог кон-
цепта (уговорно-нормативни концепт). Таква лутања у одређењу прав-
не природе неког правног акта обично се завршавају исходом његовог 
одређења као акта особене правне природе (sui generis акт), што је за 
правну теорију увек спасоносна лука у недостатку креативности. За-
што се овим поводом није ишло јасним правним стазама, већ је уместо 
тог пута изабран „пут којим се ређе иде“ остаје нејасно, али критичком 
правном мислиоцу у сваком случају оставља снажан повод за озбиљ-
ну сумњу око „скривених намера“ у зони одступнице. Исти је случај и 
са другим делом ове чудне синтагме „придруживање“ (енг. association). 
Превођење овог енглеског израза са термином „придруживање“ у осно-
ви је намерно нетачно, да би се створио утисак да се овим актом ствара 
неки аспект статусног својства у ЕУ – „придружени члан“ (како би се 

18 Неки аутори између тога стављају знак једнакости: „Већ само име ССП, ако гле-
дамо пуни наслов тог међународног уговора, каже да је реч о уговору који Србија 
склапа са две Европске заједнице и 27 земаља чланица, што укупно значи 30 уго-
ворних партнера. Разлог за толике уговорне партнере на страни ЕУ лежи у чиње-
ници да је реч о тзв. мешовитом уговору, где суштина уговора прелази искључиве 
надлежности Заједнице, јер се ССП бави и областима у надлежности земаља чла-
ница.“ Тако: П. Вехар, нав. рад, стр. 13. Чини се да је то и став проф. Р. Вукадино-
вића (нав. дело у фусноти 1, стр. 40): „...споразуми (конвенције или уговори) које 
је Заједница, на основу одредби чланова 228 и 238 Уговора о оснивању, овлашћена 
да закључује са трећим државама и међународним организацијама.“

19 В. Богишић, Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору, Цетиње, 1988, чл. 
994.
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изазвале асоцијације о постојању „оних који су унутра“ и представљају 
„праве“ чланове и оних који су „споља“ и као такви представљују „при-
дружене чланове“). „Аssociation“, пак, не значи никакво „придружи-
вање“ у смислу „придружени члан“, већ само „повезивање“ („повезива-
ти се“). Тако у стварности уместо опсене да се „придруживањем“ стиче 
неко својство „придруженог члана“ у стварности долази до позиције 
„повезивања“ нечлана са ЕУ и њеним чланицама и то не уговором (не 
случајно) већ „споразумом“ (који зависно од околности може лако ући 
у зону „неспоразума“ и необавезности). И, коначно, последњи део ове 
„непринципијелне коалиције“ је израз „стабилизација“, који у сваком 
случају може бити и економски и политички (што је свакако важно али 
за један акт који претендује да буде правни није најважније), али никако 
правни (а управо је само то по одређењу морао бити). Тако испада да 
се Србија, као једна страна, „придружује“ ЕУ повезивањем путем „спо-
разума“ кад се „стабилизује“ (политички, економски, правно), што је у 
домену мање-више арбитрерне процене друге стране „споразума“ (тако 
је остављен и правни простор да крај баладе буде и у стилу „извините 
био је неспоразум“!).

Правни основ за склапање „уговора о повезивању“ за ЕУ садржан 
је у Уговору о оснивању Европске Уније (УЕУ),20 који садржи три битна 
елемента: 1) узајамна права и обавезе, 2) заједничко деловање и 3) за-
једничке поступке. Правна природа ових „уговора о повезивању“ није 
до краја дефинисана, те се Суд ЕУ још 1987. године (Луксембург) осетио 
позваним да у случају Demirel21 јасније дефинише овај члан уговора и да 
заузме став да уговори о придруживању „успостављају посебне приви-
леговане односе са земљама нечланицама које морају, бар до неке мере, 
сарађивати у систему заједнице“. Како „споразум“ није исто што и „уго-
вор“, иако бисмо били срећни да, бар у конкретном случају, то јесте, ка-
кве тек правне перипетије могу да настану у потенцијалним споровима 
поводом примене овог акта, ако је то већ делом био повод за реакцију 
Европског суда!? У сваком случају, како „Споразум о стабилизацији и 
придруживању“ уређује и питања из надлежности ЕУ и држава члани-
ца, то ће за његово ступање на снагу бити потребна ратификација не 
само од стране европских заједница (ЕУ и Европске заједнице за атомс-
ку енергију) већ и свих држава чланица, што по правилу траје прилично 
дуго. Како би се омогућило његово делимично правно дејство, посебно 

20 УЕУ (чл. 310): „Заједница може са једном или више земаља или међународним ор-
ганизацијама склапати уговоре, који успостављају статус повезивања, који садрже 
узајамна права и обавезе, заједничко деловање и посебне поступке.“

21 Спор се односио на слободу кретања радника и чланова њихових породица из при-
дружених држава у чланице ЕУ. Детаљније: Одлука 12/86 Demirel v. Stadt Schwabisch 
Gmund (1987), ECR 3179.
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са становишта међусобних трговинских односа, што није надлежност 
држава чланица ЕУ (те није ни нужна у том делу њихова ратификација) 
већ искључиво ЕУ, то је и у случају Србије омогућено одвојено потпи-
сивање и ступање на снагу Привременог трговинског споразума (који 
Србија једнострано већ примењује!). Након ратификације свих страна 
учесница и ступања на снагу, ССП треба да замени Привремени трго-
вински споразум јер садржи све његове одредбе.

С обзиром на мешовиту природу уговора о повезивању, односно 
вероватно сходно и ССП-а (надлежност и ЕУ и држава чланица), поста-
вило се питање његовог тумачења, јер су неке земље чланице сматрале 
да за део њихове надлежности треба да буду надлежни њихови судови. 
Ипак, Суд ЕУ у Луксембургу није делио то мишљење и пресудио је да су 
такви акти део правног поретка ЕУ, јер су земље чланице на то пристале 
потписивањем уговора о приступању, а уз то, став је да више земаља 
чланица ЕУ не може различито тумачити исти уговор („споразум“).22 
С друге стране, коначно, ССП установљава и одређена заједничка тела 
састављена на паритетној основи од представника Владе Србије и пред-
ставника Савета ЕУ и Комисије ЕУ: Савет за стабилизацију и придру-
живање, Одбор за стабилизацију и придруживање (са управо оваквом 
хијерархијом њиховог односа) и Парламентарни одбор за стабилизацију 
и придруживање (форум за размену ставова посланика Народне скупш-
тине Републике Србије и посланика Европског парламента, а може да-
вати и препоруке Савету за стабилизацију и придруживање).

Поставља се питање, са становишта унутрашњег правног поретка, 
каква је правна природа аката ових заједничких тела, посебно прва два. 
Како Србија није чланица ЕУ и није преузела обавезе из оснивачких 
аката ЕУ, то се на правне акте ових тела не могу примењивати правила 
о супрематији комунитарног права над националним правима држа-
ва чланица, као и правила о аутономности тог права, те о директној 
примени (или директном дејству) у држави чланици (без укључивања у 
уставе или законодавство држава чланица),23 већ правила унутрашњег 
правног поретка Србије. Како је пак реч о актима органа који дериви-
рају из једног правног акта (ССП) који има делом и међународноправне 
аспекте, то се на позицију аката ових заједничких органа мора гледати 
и са становишта општих правила међународног права и правила у вези 

22 Одлука 181/73 R & Haegeman v. Belgian State (1974), ECR 449.
23 Суд правде је у бројним својим пресудама заузео јасан став да се нормама кому-

нитарног права мора дати приоритет над националним правима држава чланица, 
што су и национални судови држава чланица, након извесних недоумица, прихва-
тили. Види: Р. Вукадиновић, „Карактеристике остваривања комунитарног права“, 
у: Право Европске Уније, Зборник радова – редактор Д. Митровић, Београд, 1998, 
стр. 173–174.



1–4/2009. Мирко Васиљевић (стр. 11–46)

23

укључивања међународних обавеза у унутрашњи правни поредак.24 
Дакле, за нормативну хијерархију аката ових заједничких тела и органа, 
за ступање на снагу (објављивање или не у службеном гласилу) и слич-
но, треба укључити правила уставног гледања на положај међународних 
извора у правном поретку Србије.25

IV Области права као предмет хармонизације

1. О домену пословног права

Како је Европска унија настала првенствено као „економска за-
једница“ то је логично да су њени циљеви били дуго само економски. 
Отуда, и првенствени предмет хармонизације права држава које улазе у 
одређене институционалне аранжмане са ЕУ са циљем стицања статуса 
члана је област тзв. пословног права (Droit des aff aires, Business law).26 
Одређујући његов предмет Ripert (познати француски теоретичар трго-
винског права) је писао да пословно право обухвата правне норме које 
регулишу правне односе у које ступају трговци (и трговачка друштва), 
било из међу себе или са својим муштеријама.27 Отуда, пословно право 
обухвата и материјал ноправне прописе о стечају, недопуштеној конку-
ренцији, индустријској својини, по словима ефектних берзи, меници и 
чеку, другим хартијама од вредности и др. Ипак, ма како били у присус-
тву ширења домена пословног права и на тзв. једностране тр говинске 
послове, остају одређени домени који су традиционално изван њега: 
пољо привреда (производња за сопствене потребе), слободне професије 
(као и њихова удружења и грађанска друштва) и ситно за натство (про-
изводња за сопствене потребе).28 То, међутим, не значи да се и на ове 

24 Недвосмисленост става Међународног Суда правде о примату међународног права 
над националним, што и није баш јединствено прихваћено од стране појединих 
држава, у случају права ЕУ посебно се чини контроверзним, с обзиром на то да 
је право ЕУ sui generis систем, који строго правно посматрано у традиционалном 
смислу речи не представља међународно право. Ипак, супрематија права ЕУ над 
националним правима држава чланица све се мање доводи у питање. Види: Lasok 
& Bridge, Law & Institutions of Th e European Union, Butterworths, 1994, стр. 325–348.

25 Устав Србије (Службени гласник РС, бр. 98/06): „Потврђени међународни уговори и 
општеприхваћена правила међународног права део су правног поретка Републике 
Србије. Потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом. 
Закони и други општи акти донети у Републици Србији не смеју бити у супрот-
ности са потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима 
међународног права“ (чл. 194 ст. 4 и 5). 

26 Guyon, Droit des aff aires, Париз, 1984.
27 Ripert, Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, I, Пaриз, 1986, стр. 1.
28 Hamel, Lagarde, Jauff ret, Droit commercial, Paris, 1980, стр. 7–8. 
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домене не примењују све више бројна правила која важе за привредне 
субјекте (трговце), и кад је реч о субјектима који не обављају привредну 
(трговинску) делатност – нетрговци, с једне стране, а с друге стране и 
ови послови се све више обављају за тржиште и трећа лица, а не само за 
за довољење сопствених потреба, те тиме попримају природу трговач-
ких (трговин ских). Ово важи и за делатности слободних професија и 
занатства и пољопривреде.

Опсежност домена пословног права води све већој специјализа-
цији, те се из њега стварају и самосталне дисциплине: привредно право, 
право интелектуалне својине, право осигурања, међународно привред-
но (трговинско) право, саобраћајно право, банкарско право, берзанско 
право, менично и чековно право, туристичко пра во, арбитражно право, 
право конкуренције, компанијско право или право привред них (трго-
вачких) друштава, стечајно право итд. Ширина предмета ове дисцип-
лине у овом смислу исходила је и употребу термина „пословно право“, 
уместо ранијих термина са ужим значењем „трговинско“, „привредно“ 
или „трговачко“ право.

2. Пословно право првенствени предмет хармонизације –
Бела књига

Регулатива ЕУ све до Уговора из Мастрихта29 простирала се прак-
тично само на област привреде, те је стога јасно да процес хармониза-
ције права земаља нечланица са правом ове асоцијације треба првенс-
твено да обухвати област привредног законодавства (пословно право). 
Ради се дакле о потреби да законодавство служи потребама практичног 
остваривања четири „велике слободе“ на којима почива економско ус-
тројство ЕУ: слобода кретања капитала, слобода кретања робе, слобода 
кретања људи и настањивања и слобода вршења услуга. За процес хар-
монизације и привредног законодавства трећих земаља са правом ЕУ 
важно је знати да се одређени део регулативе ове асоцијације примењује 
искључиво на њене чланице, што не обавезује треће земље док не пос-
тану чланице (такав је случај са уклањањем царина и квантитативних 
ограничења у спољнотрговинској размени). Отуда и земље које су пред 
вратима ЕУ у доношењу нових привредних прописа имају метод двојне 
регулативе (одредбе које се примењују по ступању датог прописа на сна-
гу и одредбе које се примењују кад та земља постане чланица Уније).

Одређивање области које требају да буду предмет хармонизације 
нашег права са правом ЕУ у суштини је извршено у тзв. Белој књизи 

29 Више: Уговор о Европској унији – од Рима до Мастрихта, приредио: Д. Лопандић, 
М. Јањевић, Београд, 1995.
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број 2 о припремању придружених земаља централне и источне Европе 
за улазак у Европску унију, из маја 1995. године, која може у овом погле-
ду да послужи као рецепт и за Србију, која је потврђивањем Споразума 
о стабилизацији и придруживању ушла у такав институционални ста-
тус и преузела такву правну обавезу.30

Бела књига није рецепт ни за једну конкретну земљу, а намењена 
је државама које су са ЕУ склопиле ССП. Свака држава у основи сама 
бира темпо хармонизације, приоритете и редослед прилагођавања свог 
законодавства јединственом тржишту ЕУ, до склапања таквог правног 
аранжмана који то дефинише. Бела књига се ограничава на део у основи 
привредног законодавства ЕУ, које се односи на конституисање и функ-
ционисање јединственог тржишта и његових институција, по чијим би 
се правилима, после прелазног периода, одвијала слободна бесцаринска 
трговинска размена. Карактер и домашај препорука Беле књиге најкон-
кретније се виде из текста њеног Анекса, који следећи кључне елементе 
јединственог тржишта излаже препоруке у више од двадесет области 
које су значајне за његово функционисање. Док се један број области 
односи на техничке стандарде и прописе и поједине секторске полити-
ке, са ширег привредно-системског становишта најважнији су делови о 
слободи кретања капитала, слободном кретању и сигурности (за пот-
рошаче) индустријских производа, политика конкуренције, социјална 
политика, директни и индиректни порези и компанијско право.

Привредне области препоручене за хармонизацију у Анексу Беле 
књиге су:

1) слободно кретање капитала,
2) слободно кретање и сигурност индустријских производа,
3) право конкуренције31 које обухвата регулативу којом се:

– спречавају договори који ограничавају конкуренцију и зло-
употребу доминантне позиције на тржишту,

– спречава антиконкуренцијска државна помоћ предузећима,
– обезбеђује контрола спајања предузећа, и
– спречавају злоупотребе државних трговинских монопола, 

јавних предузећа и предузећа која уживају специјална или 
ексклузивна права,

4) пољопривреда, са регулативом која садржи:

30 Види: Ковач, Поповић, Прилагођавање привреде условима пословања на тржишту 
ЕУ, Институт економских наука, Београд, 1995, стр. 87–535; Б. Ракић, нав. дело, стр. 
99–310.

31 Више: D. G. Goyder, EC Competition Law, Oxford, 1992.
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– прописе који се тичу здравља биљака и животиња и исхране 
животиња,

– прописе који се тичу тржишта пољопривредних производа 
(различита врста меса, јаја, воћа и поврћа, вина и деривата 
вина),

5) социјална политика, са регулативом којом се обезбеђује:32

– једнакост мушкарца и жене,
– координација шема социјалног осигурања,
– здравље и сигурност на раду, и
– одговарајућа радноправна заштита и обезбеђење одгова-

рајућих услова на раду,
6) заштита личних података,
7) компанијско право (статусна питања и рачуноводство преду-

зећа),
8) учешће јавног (државног) сектора у правним пословима при-

ватног права (јавне набавке – public procurement, les mаrchés 
publics),

9) индиректно и директно опорезивање,33

10) интелектуална својина,
11) узајамно признавање професионалних квалификација,
12) неки сегменти грађанског права и то:

– грађанскоправна одговорност за штету проузроковану де-
фектним производима,

– положај трговачких агената,
– узајамно признавање пресуда у грађанским и трговачким 

стварима, и
– одређивање права које се примењује на уговорне обавезе,

13) енергетика, са регулативом која се тиче:
– хидрокарбоната,
– сигурности ускладиштене робе,
– транспарентности цена,
– преношења струје и гаса кроз трансмисионе мреже,
– нуклеарног сектора,
– либерализације тржишта електричне енергије и гаса,
– парних котлова,

32 Више: Б. Лубарда, Европско Радно право, Подгорица, 2004.
33 Више: Г. Илић-Попов, Пореско право Европске уније, Београд, 2004.
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– садржине сумпора у одређеним течним горивима, и
– штедње сирове нафте кроз коришћење у бензину компонен-

ти горива које могу да је замене,
14) заштита животне средине,
15) финансијске услуге, које обухватају:

– финансијске установе,
– хартије од вредности и берзанско пословање,
– сузбијање прања новца, и
– делатност осигурања,

16) саобраћај, са регулативом којом су обухваћене све врсте транс-
порта и то како технички тако и уговорно-правни, фискални, 
сигурносни аспекти и сл.,

17) царински систем,
18) заштита потрошача,
19) телекомуникације,
20) аудио-визуелна техника – правни аспекти њеног коришћења,
21) остало.

На крају, посебно је значајно истаћи да је право Европске уније 
неутрално у односу на националне својинске режиме, те је државама 
чланицама у принципу дозвољена слобода избора властитог својинског 
режима. Наиме, оснивачки акт ЕУ изричито одређује да „овај уговор ни 
у чему не прејудицира својински режим у државама чланицама“.34 Ово 
практично значи да ни приватизација у земљама чланицама ЕУ није 
орочена и није обавезна, иако је из економских разлога све обухват-
нија и продубљенија (што се сада делом мења у условима финансијске 
кризе, чак и у правцу одређеног јачања јавног сектора). С друге стране, 
обавезна су правила која произлазе из права слободне конкуренције и 
сузбијања монопола, а пошто је јавни сектор у основи монополског ка-
рактера то је он посредно у обавезној зони приватизације. За нас ово 
практично значи да је концепт приватизације и њен темпо у нашем ау-
тономном поседу.

3. Посебно о хармонизацији компанијског и берзанског права

Хармонизација компанијског и берзанског права ЕУ нема као 
своју циљну функцију потпуну унификацију прописа из ових правних 
области, који би се као наднационални примењивали у свим државама 

34 Уговор о оснивању Европске економске заједнице (Римски уговор), чл. 222.
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чланицама. Напротив, хармонизација има за своју функцију усклађи-
вање или координацију решења у националним прописима или тражење 
еквивалентних решења уз задржавање разлика. И овако постављени 
циљеви нису, нажалост, у овим областима увек лако остваривани, а кат-
кад се нису ни остварили до данашњих дана и поред вишегодишњих по-
кушаја (неуспех са усвајањем тзв. Пете директиве о партиципацији за-
послених и слично). Разлози за ово су вишеструки и крећу се најчешће 
око немогућности компромиса различитих националних приступа или 
решења. Отуда су законодавни органи ЕУ морали често да воде рачу-
на о политичкој прихватљивости понуђених решења у државама члни-
цама, што је већ само по себи разводњавало конзистентност концепта 
и степен хармонизације. Чест је стога случај тзв. мултиваријантног 
приступа, односно примене система опција, чиме је остављен простор 
државама чланицама да примењују своја национална решења која су не-
кад доста различита. Кад се овом дода и чињеница да примена прописа 
које доносе законодавни органи у државама чланицама често пати од 
недоследности и неуједначености, онда је разумљиво и незадовољство 
свих релевантних структура ЕУ степеном и динамиком хармонизације 
и компанијског и берзанског права.

Ипак, све ово не значи да се са хармонизацијом команијског и 
берзанског права није доста одмакло. Напротив, бројност донетих 
директива, које често садрже и потпуно унификована решења која не 
остављају опције за националне законодавце, што је значајан нуклеус 
униформних решења (хармонизација се у овим доменима изједначава са 
унификацијом), гаранција је да ће овај процес бити настављен и свакако 
убрзан. Истина, број питања која су унифицирана техником тзв. пот-
пуне хармонизације није баш завидан, али није ни за потцењивање.35 
При овом треба увек имати у виду да циљеви стварања асоцијације ЕУ 
диктирају и степен и обим и технику хармонизације, што значи да се 
харминизација врши само „у мери у којој је то неопходно за функцио-
нисање заједничког-унутрашњег тржишта“. Како ЕУ од чисто економске 
заједнице постаје све више и политичка заједница, то ће и имлемента-
ција ових циљева бити могућа њиховим ширим схватањем, те дакле и 
ширењем домена хармонизације и квалитета хармонизације.36

35 Види: S. Prechal, нав. дело; V. Edwards, EC Company Law, Oxford University Press, 
1999; С. Сремчев, „Питање хармонизације права привредних друштава Србије са 
правом Европске уније“, Правни живот, бр. 12/08, стр. 170.

36 Илустративан је у том погледу пример недавне Directive 2007/36/EC of the European 
Parliament and the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders 
in listed companies, OJ EU, L 184/17.
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4. Акциони план хармонизације

Србија, док је још била у Државној Заједници са Црном Гором, 
усвојила је Закон о Акционом плану хармонизације економских систе-
ма држава чланица Државне Заједнице Србија и Црне Гора ради спре-
чавања и уклањања препрека слободном протеку људи, робе, услуга и 
капитала.37 Овим Акционим планом за сва четири стуба економских 
слобода ЕУ (слободан проток људи, слободан проток робе, слободан 
проток услуга и слободан проток капитала) дефинисана су следећа бит-
на питања: области хармонизације, циљеви хармонизације, остварене 
мере хармонизације, планиране мере хармонизације. Области хармони-
зације за слободан проток људи су: рад и запошљавање; здравство и про-
света. Области хармонизације за слободан проток робе су: царинска те-
риторија; царински поступак; царинске стопе; међународни споразуми; 
ветеринарска, санитарна и фитосанитарна контрола; спољнотрговински 
режим; споразуми о слободној трговини; односи према Светској трго-
винској организацији; односи према Европској унији и порески систем. 
Области хармонизације за слободан проток услуга су: угоститељство и 
туризам; лиценцирање туристичких агенција и категоризација угости-
тељских објеката; међусобни односи и односи са међународним орга-
низацијама и асоцијацијама; финансијско посредовање; осигурање имо-
вине и лица; рачуноводство и ревизија; услуге у промету апсолутних 
права; промет правних, интелектуалних и пословних услуга. Најзад, 
области хармонизације код слободног протока капитала су: директне 
инвестиције; инвестиције у некретнине; тржиште капитала; тржиште 
новца, нарочито краткорочних хартија од вредности; инвестициони 
фондови; улагања физичких лица; право конкуренције и спречавање 
прања новца.

У основи, како области хармонизације утврђене тзв. Белом књигом 
I, тако и области хармонизације утврђене овим акционим планом (Бела 
књига II), односе се првенствено на област пословног права. То важи 
и за предметни Споразум о стабилизацији и придруживању закључен 
између ЕУ и Србије, с тим што се у овом Споразуму додају још неке об-
ласти попут: правосуђа, слободе и безбедности38 (сарадња ће нарочито 

37 Објављен је заједно са Акционим планом у: Службени гласник РС, бр. 67/03, 81/03, 
98/03.

38 Проширење области хармонизације од Беле књиге до Акционог плана и ССП (про-
ширење од неких 21 области на 31 област) резултат је промене карактера Заједнице 
која од економске све више иде ка својеврсној политичкој, иако она још увек нема 
субјективитет као таква у међународном праву. У том смислу Уговором о ЕУ (Мас-
трихт, 1992, ревизија и допуна: Ница, 2001) извршено је проширење надлежности 
(царинска унија и јединствено унутрашње тржиште, базирано на четири слободе 
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бити усредсређена на јачање независности судства и побољшање његове 
ефикасности, побољшање рада полиције и других органа за спровођење 
закона, обезбеђивање одговарајуће обуке и борбу против корупције и 
организованог криминала, заштиту личних података и визе, контро-
лу границе, азил и миграције); регионалне сарадње; политика сарадње 
(економска и трговинска политика; сарадња у области статистике; бан-
карство, осигурање и финансијске услуге; сарадња у области ревизије и 
финансијске контроле; промовисање и заштита улагања; индустријска 
сарадња; мала и средња предузећа; туризам; пољопривреда и пољопри-
вредно-индустријски сектор; рибарство; царине; опорезивање; сарадња 
у области социјалне политике; образовање и стручно оспособљавање; 
културна сарадња; сарадња у аудио-визуелној области; информатичко 
друштво; електронске комуникацијске мреже и услуге; информације и 
комуникација; транспорт; енергетика; нуклеарна сигурност; животна 
средина; сарадња у области истраживања и технолошког развоја; регио-
нални и локални развој; државна управа) и финансијске сарадње.

Хармонизација домаћих прописа са прописима који представљају 
тзв. правну тековину ЕУ, како привредних тако и осталих, утврђена је 
у ССП-у у договореним роковима. Правна обавеза усклађивања почиње 
према решењима ССП-а „даном његовог потписивања“ и треба да се 
заврши најкасније до истека уговореног прелазног периода од шест го-
дина.39 Ипак, с обзиром на интерес успостављања слободне трговине 
између двеју страна, разумљиво је да су у том процесу направљени од-
ређени приоритети за хармонизацију: 1) заштита конкуренције и конт-
рола додељивања државне помоћи (субвенција), 2) право интелектуалне 
својине, 3) јавне набавке и 4) стандардизација и заштита потрошача. Уз 
ове пословноправне области приоритет хармонизације треба да има и 
област правосуђа, слободе и безбедности.

и на правилима о слободној конкуренцији; пољопривредна политика; структурна 
политика; трговинска политика) и додате су нове и допуњене надлежности (ЕУ 
грађанство; економска и монетарна унија – јединствена валута; образовање и кул-
тура; транс-европске мреже; заштита потрошача; здравље; истраживањ и заштита 
средине; социјална политика; политика азила; спољне границе и миграциона поли-
тика). Овим је ЕУ поред тзв. првог стуба (који се састоји углавном од економских 
и социјалних питања – сфера пословног права где постоји надлежност Европског 
суда правде), где се одлуке доносе по принципима наднационалног функциони-
сања, односно претежно квалификованом и простом већином, добила и тзв. други 
стуб (обухвата заједничку спољну и безбедоносну политику и одликује се функ-
ционсањем на основу међувладине сарадње, односно на бази консензуса и коорди-
нације националних политика – у овим областима не постоји надлежност Европс-
ког суда правде), као и тзв. трећи стуб (обухвата сарадњу у области безбедности, 
слободе и правде – и ова област заснива се на принципима међувладине сарадње и 
консензуса). Више: Г. Илић-Гасми, нав. дело, стр. 62–67.

39 ССП, чл. 72 ст. 2 у вези чл. 8.
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V Трговинска политика ЕУ

1. Зона слободне трговине

Споразум о стабилизацији и придруживању предвиђа успос-
тављање зоне слободне трговине између Србије и ЕУ у једном прелазном 
периоду у трајању од шест година. Овај рок одмерен је према процени 
степена способности наше привреде да се прилагоди конкурентности 
привреде ЕУ. Овим Споразумом Србија је преузела обавезу да у овом 
прелазном периоду поступно укида царине на робу чије је порекло из 
ЕУ. Споразумом се дефинишу три групе индустријских производа, пре-
ма такозваној осетљивости, за које треба да се оствари либерализација 
у периоду од две, пет и шест година, док се за производе који нису на 
овим листама, предвиђа укидање царина у моменту ступања Споразума 
на снагу. Ипак, неки кључни сектори домаће индустрије су под режимом 
заштите у прелазном периоду од пет или шест година (на пример, ауто-
мобили, играчке, обућа, керамика итд.). Истовремено, ЕУ овим Спора-
зумом преузима обавезу слободног приступа робе на њено тржиште.

2. Трговинске баријере

Државе чланице Европске уније (ЕУ) су се још у Уговору о ос-
нивању Европске економске заједнице40 договориле да примењују За-
једничку трговинску политику (Common Commercial Policy) и да поједине 
ингеренције у креирању и вођењу спољнотрговинске политике пренесу 
на Заједницу, сада ЕУ. Такође, ЕУ је, као међународна организација, чла-
ница Светске трговинске организације (СТО). Због свега тога је на ни-
воу Уније, уочи формирања СТО, донет пропис којим се штите интере-
си ЕУ у случају да се други трговински партнери не придржавају својих 
обавеза у погледу одобрених трговинских концесија под окриљем СТО. 
Њиме се дају смернице како органи ЕУ треба да поступају у случају да 
трговински партнери уводе трговинске баријере које су у супротности са 
правилима СТО. Овај инструмент спољнотрговинске политике ЕУ који 
се примењује од 1. јануара 1995. године назива се Уредба о трговинским 
баријерама (Trade Barriers Regulation – TBR) и има офанзивни карактер 
а примењује се као реторзивна мера ЕУ када се утврди да нека трећа 
земља не примењује међународна трговинска правила.41 Овом уредбом 
уређује се процедура Заједнице у области Заједничке трговинске поли-
тике како би се осигурала права Заједнице према међународним трго-

40 Члан 113 Уговора о оснивању Европске економске заједнице (ЕЕЗ) према изменама у 
Мастрихту (раније члан 133). 

41 Уредба Савета бр. 3286/94.
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винским правилима, посебно оним установљеним под окриљем СТО. 
Она се односи на све препреке у обављању трговине („obstacles to trade“) 
које имају негативне ефекте на тржиште ЕУ као и на тржиште трећих 
земаља, и које ЕУ жели да одстрани применом адекватних контраме-
ра. Ова процедура се посебно примењује на случајеве који су предмет 
међународних спорова. Под препрекама у обављању трговине ова пра-
вила подразумевају све активности трећих држава на које ЕУ има пра-
во да реагује према међународним трговинским правилима. Ово право 
постоји када су те активности трећих држава забрањене међународним 
трговинским правилима и када се, у случају кршења тих правила, доз-
вољава примена мера које имају за циљ елиминисање негативних ефе-
ката по субјекте из ЕУ.

Ако се у поступку испитивања утврди да Унија трпи штете због 
активности неке треће државе које су у супротности са међународним 
трговинским правилима, онда је неопходно предузимање активности да 
би се интереси Уније у том погледу заштитили. То подразумева увођење 
одређених контрамера Уније које представљају инструмент Заједничке 
трговинске политике ЕУ. У случају када међународна правила захтевају 
извођење консултација или одређене поступке за решавање међународ-
них спорова, као што је то случај са поступком за решавање спорова у 
оквиру Светске трговинске организације,42 Унија ће усвојити контраме-
ре тек по завршетку ове међународне процедуре. Свака мера трговинске 
политике која се уводи мора бити у складу са међународним обавезама 
ЕУ а обухвата:

а) привремену обуставу или повлачење трговинских концесија до-
говорених у преговорима;

б) пораст царинских стопа или увођење других увозних дажбина;
в) увођење квантитативних рестрикција или других мера које 

утичу на извозни или увозни режим са трећом земљом.
ЕУ је најзначајнији спољнотрговински партнер Србије. Нецарин-

ске баријере данас представљају главне препреке несметаној трговини 
између наше земље и ЕУ. Наши државни органи и наша предузећа која 
извозе на тржиште ЕУ, морају бити упознати са процедуром којом се 
уводе разне нецаринске мере како би могли предвидети акције ЕУ.

Србија је често на мети примене одређених нецаринских мера ЕУ. 
Понекада су те мере оправдане. Али у већини случајева је то начин да се 
тржиште ЕУ заштити од конкуренције (нелојалне?!) наших предузећа. 
Познавањем одговарајућих поступака ми морамо бити у стању да за-
штитимо наше трговинске интересе како пред органима Уније тако и 

42 П. Бјелић, „Поступци решавања спорова у Светској трговинској организацији“, 
Међународни проблеми, vol. LIII, бр. 1–2/2001, стр. 101–117.
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пред Светском трговинском организацијом. Овај поступак је значајан 
јер ће једнога дана постати и део нашег законодавства, будући да ми у 
приближавању ЕУ хармонизујемо своје законодавство са њеним.

VI О процесу стварања комунитарног права и усклађивања 
(хармонизације) домаћег права

У оснивачком акту ЕУ користе се различити изрази за потребу 
усклађености националних прописа држава чланица са тековинама ко-
мунитарног права: harmonization, approximation, coordination. Употреба 
ових различитих израза учињена је са намером да искаже потребе за 
различитим степеном усклађености ових двају нивоа регулативе (од 
потпуне униформности до усклађености или координације). Како је 
пракса регулативе ЕУ у основи превазишла ове интенције законодавне 
политике или теоријских модела, то се у основи ово питање своди на 
потребу усклађености решења двеју регулатива, полазећи од принци-
па супрематије комунитарног права над националним правима држава 
чланица. Истина, Србија није држава чланица, али за њу таква прав-
на обавеза постоји на основу потписаног (и потврђеног) Споразума о 
стабилизацији и придруживању. Ради се дакле о обавези „усклађивања 
или хармонизације“. У теорији се наводи да „усклађивање“ обухвата три 
елемента: транспозицију (преношење, усвајање и инкорпорација), им-
плементацију и примену.43 Под транспозицијом се подрзумева процес 
усвајања или измене националних прописа, правила и поступака тако 
да права и обавезе релевантних прописа ЕУ буду у потпуности инкор-
порисани у национални правни поредак. У државама чланицама ЕУ ово 
се може постићи и без такве рецепције признавањем директног дејс-
тва комунитарних прописа у унутрашњем правном поретку, док се то у 
државама нечланицама може постићи једино рецепциом таквог права. 
Под имплементацијом се пак подразумева практична примена инкор-
порисаних прописа комунитарног права (индивидуализација објектив-
ног имплементираног права ЕУ). Најзад, под применом се подразуме-
вају мере које домаћи органи треба да предузму како би обезбедили да 
усклађени прописи буду поштовани (добровољно или принудно).

Класично средство хармонизације на нивоу ЕУ су директиве 
(directives). Директиве су подесан инструмент стварања комунитарног 
права ЕУ посебно стога што делом стварају унификовано право Уније 
(унификација настало делом као оригинална а делом кроз усклађивање 
националних прописа држава чланица) које се наднационалном снагом 

43 Види: Р. Вукадиновић, Како усклађивати домаће прописе са правом Европске уније, 
Крагујевац, 2004, стр. 56.
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примењује у државама чланицама (али без могућности директне при-
мене или директног дејства без уношења у националне изворе техником 
коју одабере држава чланица), што ствара осећај јединственог субјекти-
витета Уније, с једне стране, а, с друге стране, оне често системом оп-
ција остављају простора за слободу избора националног законодавца 
и остваривање националног законодавног суверенитета, што је и фор-
мално креација националног правног оквира. За разлику од директива, 
уредбе или правила (regulations) које се доносе на нивоу Уније директно 
се примењују у државама чланицама и без потребе посебне имплемен-
тације неким националним извором (што је у основи унификација а не 
хармонизација или усклађивање). У теорији је овај вид стварања кому-
нитарног права познат под називом позитивна хармонизација (иако је 
практично пре реч о формалној унификацији). Државе нечланице се 
пак не могу позивати на директну примену или директно дејство ових 
комунитарних извора, као ни на праксу Суда правде (европског), те је 
у том циљу потребно доношење у свему истих прописа (усклађивање, 
хармонизација). С друге стране, кроз тзв. негативну хармонизацију ус-
клађивање права држава чланица постиже се или укидањем или непри-
мењивањем националних прописа чија се решења разликују од кому-
нитарних, односно чијом се применом не могу реализовати заједнички 
циљеви. Најчешће се овим путем укидају забране које постоје у нацио-
налним прописима у погледу функционисања четири основне слободе 
(фактичка унификација).44

Коначно, кад је реч о методама усклађивања (хармонизације) на-
ционалних прописа на нивоу ЕУ треба рећи да их је развијено више:
1) хармонизација путем дефинисања одговарајућих прописа и поли-
тике на комунитарном нивоу, 2) потпуна и делимична хармонизација 
(хармонизација оних националних прописа који се примењују само у 
прекограничним трансакцијама), 3) оптирајућа хармонизација (када 
комунитарна директива оставља слободу избора хармонизованих пра-
вила или националних прописа), 4) минимална хармонизација (када се 
од државе чланице очекује да донесе само оне имплементирајуће про-
писе чије спровођење омогућује остварење минималних комунитарних 
циљева утврђених Уговором о оснивању или комунитарним директи-
вама), 5) алтернативна хармонизација (када директива оставља слободу 
државама чланицама да изаберу понуђене алтернативе за њихово спро-
вођење), 6) хармонизација путем узајамног признавања националних 
прописа држава чланица, 7) узајамно признавање права контроле (сва-
ка држава чланица дозвољава другој држави чланици да контролише 
испуњеност одређених услова), 8) хармонизација техником упућивања 

44 Више: Р. Вукадиновић, нав. дело у фусноти 42, стр. 60–63.
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(примена делом правила која су садржана у комунитарној директиви, а 
делом релевантних правила одређених органа и институција).45

Циљ усклађивања се не исцрпљује само формалним усклађивањем 
домаћих прописа са комунитарним правом (формална хармонизација), 
већ пре свега стварањем одговарајућих услова за њихову адекватну при-
мену, што се постиже независним и ауторитативним судством и држав-
ном управом (садржинско, функционално, усклађивање).

Систематски рад на припреми српске верзије правних тековина 
ЕУ започет је практично доношењем Националног програма интегра-
ције Србије у ЕУ (2004) од стране Владе Републике Србије, у време држа-
ве заједнице СЦГ, и то пилот пројектом „Превођење и правнојезичка 
редакција правних тековина ЕУ“, у оквиру којег је 2.170 страна преведе-
них, језички и правно редигованих аката ЕУ. У процесу придруживања 
ЕУ неопходно је да на српски језик буде преведено око 120.000 страница 
европских прописа, тзв. правних тековина ЕУ, а сада је преведено негде 
око 2.500 страница. Посао интеграције европског законодавства у до-
маће право обиман је не само у преводилачком и редакторском смислу, 
већ и у смислу ангажовања великог броја стручњака различитих про-
фила, као и у смислу нивоа стручних знања и вештина и интердисцип-
линарној сарадњи. Реч је о потреби бар четири фазе рада, како би по-
сао био квалитетно урађен у језичком, стручном и правном смислу: 1) 
превођење, 2) стручна редактура превода, 3) правна редактура превода 
и 4) лектура.

VII Правни транспланти

Пословно право Србије, као право засновано на приватној и 
државној својини (и својини локалних заједница), по логици ствари не 
може бити у посебној мери оригинално право, већ право које настоји 
да препознатљиве правне институте уреди на основама познатим у упо-
редном праву развијених земаља, посебно усклађене институте на ни-
воу права ЕУ. Овим се на најбољи могући начин имплементирају четири 
велике економске слободе, као стубови на којима почива све интегри-
саније пословно право ЕУ. Отуда, потреба за правним позајмљивањем, 
правним трансплантирањем познатих правних института уређених у 
пословним правима развијених земаља ЕУ и делом САД. Позајмљивање 
правних института страних пословних права представља главни начин 
његовог развоја у земљама у транзицији, тиме и Србије, а не неко ства-
рање оригиналног права. Тај процес свакако треба да води правничка 

45 Више: Р. Вукадиновић, нав. дело у фусноти 42, стр. 69–73.
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елита, од чијег степена правничке културе и квалитета правничког об-
разовања, односно познавања или непознавања упоредног пословног 
права, и зависи реформа права уопште и посебно пословног права. У 
ствари, чини се да посебан допринос локалне правничке културе треба 
да буде у избору система и института (кад је такав избор могућ) који 
су погодни за правно трансплантирање (позајмљивање, рецепција). Ос-
таје озбиљно питање везе између права и особености друштва (локална 
правна култура и „дух народа“).46 Ипак, велико је питање колико су у 
малим земљама локалне правничке елите у стварној моћи да, не спо-
рећи потребу позајмљивања, утичу на избор система из ког се врши 
позајмљивање (евидентност офанзиве англосаксонског права), као и 
на избор одговарајућих института из тог система и уважавање потребе 
утицаја „духа народа“ и локалне традиције и културе.

Позајмљивање које практично води индиректној хармонизацији 
правних института у области пословног права је свакако пожељан про-
цес. Мале земље за овим имају и посебне потребе због недовољности 
сопствених правничких капацитета и због неразвијености локалног 
права, као и због потребе препознавања истоветних института од стра-
не власника капитала који долазе из развијених земаља и развијених 
права. Не прецењујући, при том, значај утицаја особености друштва 
и „духа народа“, чини се ипак да тај утицај не треба ни сасвим зане-
маривати јер се може догодити да позајмљени институт буде одбачен 
као што организам одбаци „страно тело“ које се не прими након пре-
сађивања. Одређени ризик за успех трансплантираног института има 
и његова модификација при пресађивању, што је чест случај, било због 
недовољног разумевања, било због потребе „оригиналности“. Тако, на 
пример, институт једногодишњих мандата директора отворених акци-
онарских друштава, преузет у српском компанијском праву из англо-
саксонске праксе, тешко да има шансе за дуговечност. Исти је случај 
и са бројним другим институтима или правним стандардима код тих 
института који су прихваћени у англосаксонској пракси и традицији, 
али тешко да могу да унапреде стандарде правне сигурности у другом 
правном и друштвеном окружењу („разумно уверење“, „најбољи инте-
рес привредног друштва“, деривативна тужба, независни директори, 
скупштина акционарског друштва по налогу суда, кумулативно гласање 
и слично).

Србија, након приватизације и повратка праву својине, практич-
но гради нови правни систем у сфери економије (ново компанијско 

46 Управо чињеница позајмљивања и дуговечности транспланата уверавају проф. А. 
Вотсона да између друштва и његовог права не постоји једноставна веза и да се та 
веза најмање може објаснити „духом народа“. Види: А. Вотсон, Правни трансплан-
ти – приступ упоредном праву, Београд, 2000, стр. 41–58 и 143–151.
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право, ново стечајно право, ново берзанско право, ново право заштите 
потрошача, ново право заштите конкуренције, ново право интелектуал-
не својине, ново право телекомуникација, ново право енергетике, ново 
право takeover-a, ново привредно право, ново привредно казнено право, 
ново пореско право, ново радно и социјално право итд.). Разуме се да 
Србија нема правног капацитета за изградњу неког новог оригиналног 
пословног права, нити за то има објективне потребе, нити то околности 
окружења омогућују. Отуда, орјентација на правне позајмице и транс-
плантирање је сасвим разумљива. Аспирације ка чланству у ЕУ и пот-
писивање и ратификација Споразума о стабилизацији и придруживању 
са ЕУ обавезују Србију на хармонизацију (усклађивање свог права са 
правом ЕУ које је као такво уједначено), где осим у систему опција за 
националну регулативу и нема могућности избора. Ван тога постоје и 
даље значајне разлике у правним институтима земаља континенталне 
Европе (романска и германска традиција) и институтима англосаксон-
ског права. У оваквим случајевима избор често није у функцији укуса 
локалне правне културе, већ разних институционалних лобија (финан-
сијских и државних), који понекад воде избору који није са становиш-
та правне сигурности оправдан (нпр. напуштање система земљишних 
књига и увођење система катастра и тиме управног уместо судског пос-
тупка; напуштање судске регистрације привредних субјеката и увођење 
система регистрације код управног органа и тиме замена судског пос-
тупка са управним и слично). У сваком случају, правни транспланти, 
поготову наметнути, тешко су прихватљиви локалној правној култури 
и традицији, тиме и судијама и судству, те не треба очекивати њихову 
адекватну примену. Исто тако, „законска трансплантација“ низа судс-
ких поступака у воде управе, што се у Србији десило на „велика врата“, 
не води дизању нивоа правне сигурности и потреби даље еманципа-
ције привреде од државе (суд је бар по уставној гаранцији независан 
и у функцији је ове гране власти, а управа не и у функцији је државе). 
Истина, реч је о релативно кратком периоду за теоријске закључке, али 
се чини да је у многим стварима избор могао да буде више „европски“ 
(било романски или германски), што би судијама и судовима олакшало 
посао, а што је свакако потреба привреде.

Коначно, дакле, правни транспланти у сфери пословног права 
јесу насушна потреба, с обзиром на то да они воде на особен начин уск-
лађивању националних регулатива и без формалне наднационалне хар-
монизације. Ипак, правно трансплантирање оставља озбиљне просто-
ре недоумица. Прво, из ког правног система вршити трансплантирање 
(континенталног – романског или германског или англосаксонског)? 
Друго, да ли вршити правно трансплантирање различитих првних ин-
ститута из различитих правних система, што је сада случај (практично, 
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зависно од тога која влада или нека њена организација је донатор од-
ређеног законског пројекта, она је и промотер свог права), тако да се 
ствара потпуно неконзистентан правни систем, нефункционалан сис-
тем, који свакако не може бити решење за правну сигурност? Треће, да 
ли вршити директно правно трансплантирање из земље порекла неког 
правног института или индиректно из земље која је неки позајмљени 
правни институт у процесу трансплантирања у одређеној мери мо-
дификовала („модификација модификације“)? Четврто, како у земљи 
оскудних ресурса у законодавном процесу афирмисати значај посеб-
ности правне културе које могу да унапреде правну сигурност? Пето, 
како адекватно и континуирано пратитити промене трансплантираног 
правног института у земљи порекла (директна трансплантација) или 
земљи из које је извршено позајмљивање већ трансплантираног прав-
ног института (индиректна трансплантација)? Шесто, да ли правно 
трансплантирање трпи одређено модификовање и колико је то у инте-
ресу развоја тог института и тиме правне сигурности? Седмо, колико је 
правно трансплантирање сметња развоју локалног права? Осмо, колико 
је правно трансплантирање допринос индиректном усклађивању наци-
оналних права и тиме стварању усклађеног наднационалног права и на 
нивоу ЕУ техником „хармонизације одоздо“, уместо техником „хармони-
зације одозго“, што је својеврсна афирмација националних суверености, 
уместо осећаја наметнуте наднационалне регулативе „сумњиве“ осно-
ваности? Девето, колико су, посебно наметнути (економска зависност, 
финансијски, политички или други институционални лобији), правни 
транспланти сметња за афирмацију конкурентности националних регу-
латива, као „најбољег пута“ за „победу“ најконкурентнијег права и тиме 
хармонизацију (усклађеност) права на нивоу ЕУ „одоздо“?

VIII Промена карактера права и судска пракса као извор 
континенталног права

Србија као земља континенталне правне традиције следи правне 
реформе континенталног права, које су без сумње под снажним утицајем 
англосаксонске правне традиције. Ово посебно важи и за институте 
компанијског и берзанског права (права тржишта хартија од вреднос-
ти). Конвергенција правних система континенталног права евидентна је 
и одвија се како кроз формалну конвергенцију (правни трансплантни и 
хармонизација права ЕУ), тако и кроз фактичку конвергенцију условље-
ну низом појава у сфери пословног живота и пословног права (надна-
ционалне статусне правне форме друштава, прекограничне фузије, 
котације друштава на страним берзама, развој меког права, takeover, 
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развој и прихват праксе доброг корпоративног управљања, утицај инс-
титуционалних инвеститора, опциони модел корпоративног управљања 
итд.). Србија се у ове процесе уклапа у мери својих капацитета, који су 
на свим пољима свакако још ограничени.

Србија, иако земља дуге традиције постојања посебних трговач-
ких судова, због промене карактера права и карактера пословне ре-
гулативе, где све више доминирају широки правни стандарди англо-
саксонског права („интерес привредног друштва“, „разумно уверење“, 
„оправдано веровање у стручност и компетентност“, правило „Business 
Judgment Rule“ и слично) или где се напушта концепт искључиве закон-
ске регулативе („тврдо право“) у корист развоја аутономне регулативе 
(„меко право“) или где присуствујемо попуњавању правних празнина 
коришћењем широких правних стандарда и принципа, што све ствара 
за судије и правнике практичаре озбиљне проблеме. Судије трговачких 
судова, уз то, по правилу немају никаквог практичног искуства стеченог 
радом у компанијама и стога им је наглашени позитивизам у правном 
резоновању и одлучивању врло присутан и одлучујући. Истина, ради се 
о релативно кратком времену од доношења нових прописа са новом фи-
лозофиом регулације, те је тешко било какво релевантно теоријско уоп-
штавање, али прва сагледавања говоре да нема новог приступа, нових 
одлука из којих је могуће назрети промену правног резоновања.

У области компанијског права судска (као и арбитражна) пракса 
у нас није развијена, с обзиром на то да су одговарајући правни изво-
ри новијег датума, јер је њој потребно време да по њима поступа и да 
створи устаљену праксу. Судска пракса треба да игра изузетно значај-
ну улогу у уклањању противречности које постоје у младој регулативи, 
каква је свакако регулатива компанијског и берзанског права, као и у 
попуни правних празнина које постоје у таквој регулативи, чиме она 
на свој начин креира и право. При том, нашој младој судској пракси у 
овој области може као користан (али не и као некритички) путоказ да 
послужи и судска (и арбитражна) пракса развијених земаља, која је у 
обликовању правних института ових грана права имала доста прилика 
да се изјасни.

За правну сигурност у једној земљи нису довољни само адекватни 
прописи, већ и њихова добра примена у судској, арбитражној и пос-
ловној пракси. Сваки закон је пре свега добар онолико колико се добро 
примењује. Добра примена закона може у доборој мери и да отклони 
његове противречности, недоследности или мањкавости, које су за мла-
де гране права и правне институте делом и разумљиве, а делом то ло-
гички произилази и из апстрактне природе прописа наспрам конкрет-
них пословних потреба. За овакву примену закона потребне су не само 
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високостручне, ефикасне и независне судије, већ и судије које осећају 
потребе привреде и пословног живота и који и у том смислу имају од-
говарајуће искуство. Недопустиво је да се овим баве својеврсне судске 
бирократе који немају ни дана пословног искуства, а суде привреди спо-
рове изузетне вредности, без осећаја значаја професионалног става и 
значаја времена у економији.

Додатни проблем за судску праксу у Србији (не мање и у кон-
тиненталној Европи) представљаће и чињеница да се традиционални 
стандард континенталног права да судска пракса није формални извор 
права развојем правосудног система ЕУ практично мења прихватањем 
стандарда англосаксонског права судских прецедената као формалног 
извора права.47 Ово посебно важи за већ формиране прецеденте Евро-
пског суда правде и Европског суда за људска права (за права човека),48 
који практично афирмишу принцип судске праксе као извора права 
и судова као ствараоца права (поред законодавца и извршне власти у 
подзаконској сфери). Таква пракса ових судова већ је видљива из број-
них одлука, иако би се о основаности у теоријском смислу могло о томе 
расправљати. Чини се да за то постоји и прећутна општа сагласност на 
нивоу ЕУ, која тиме фактички признаје да са европским наднационал-
ним законодавством не иде тако лако (сложеност поступка доношења и 
имплементације у националним регулативама), тако да се овим путем 
жели појачати „наднационални оквир“, посебно са становишта потребе 
имплементације „четири економске слободе“. Ово, као и промена карак-
тера и филозофије регулативе, од судске праксе у Србији захтева про-
мену властите „филозофије“ одлучивања, која захтева трансформацију 
од „судија позитивиста“ у „судије креативисте“, који појачаном при-
меном правних стандарда пре свега англосаксонског права и правних 
транспланата такође првенствено англосаксонског права, као и приме-
ном сопствених правних прецедената судске праксе у доброј мери од 
субјекта примене права постају и својеврсни субјекти стварања права 
(судска пракса као извор права у форми прецедената). На таквом путу 
судије морају знати да „ново вино не иде у мешине старе“, а креирање 
„нових мешина“ тражиће и времена и стрпљења и много нових знања.

Судској пракси на „новом путу“ мора посебан допринос дати и 
правна наука, чији је посебан задатак изучавање упоредноправним ме-
тодом прописа развијених права и наднационалних прописа ЕУ, чиме 
на најбољи начин може испунити мисију критичког прилаза постојећој 

47 У том смислу проф. Г. Илић-Гасми (нав. дело, стр. 151–159) говори изричито о 
„Суду правде као ствараоцу комунитарног права“.

48 Види: Р. Вукадиновић, Увод у институције и право Европске уније, Крагујевац, 
2008, стр. 99–103; Г. Илић-Гасми, нав. дело, стр. 133–176; А. Чавошки, „Правосудни 
систем Европске уније у светлости реформског уговора“, Страни правни живот, 
бр. 1/09, стр. 73–85.
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законодавној и судској пракси. Правна наука свих грана пословног пра-
ва, тиме и компанијског, није у Србији развијена за ове потребе, као што 
је то случај и са законодавством и праксом. Озбиљан развој критичке 
правне науке (не комерцијалне) засноване на релевантном истражи-
вању упоредне правне грађе задатак је пред којим се налазе одговорни 
универзитети (који упркос неким интенцијама тзв. болоњског процеса 
имају оправдану намеру да остану и научне институције а не само на-
ставне) и институти у Србији. То је пут и за стварање пословног права 
de lege ferenda трајније вредности, као и узорне судске, арбитражне и 
целовите пословне праксе.

IX Одговорност државе за примену комунитарног права

Државе чланице ЕУ у складу с оснивачким актом обавезне су да 
„предузму све потребне мере“ у циљу извршења преузетих обавеза по 
основу овог чланства, у противном чине повреду комунитарног права, 
што је основ одговорности према Унији и државама чланицама, као и 
према њиховим правним и физичким лицима. Одговорност се најчешће 
заснива на непримени или непотпуној и неадекватној примени комуни-
тарних прописа. Противправно понашање државе не мора се састојати 
увек у доношењу неких прописа или предузимању неких мера, већ се 
може састојати и у неактивности или нечињењу. У оваквим случајевима 
одговарајући поступци се могу покренути пред Европским судом прав-
де (комунитарна заштита) или пред националним судовима држава 
чланица (национална заштита). Ако Европски суд правде у покренутим 
поступцима нађе да је повређено комунитарно право, одговарајућом 
пресудом обавезује државе чланице да предузму мере извршења такве 
одлуке. Под обавезом предузимања „одговарајућих мера“ подразумева 
се и обавеза државе чланице да накнади проузроковану штету правним 
и физичким лицима проузроковану неправним понашањем (пресуда је 
правни основ за њихово покретање одговарајућих поступака за такву 
накнаду штете). Арсенал и других могућих санкција је у сталном развоју 
и креће се од права на реституцију (наплаћене веће царинске или друге 
дажбине) или повраћаја субвенција по основу недозвољене државне по-
моћи предузећима, преко поништаја или стављања ван снаге оспореног 
националног прописа који је у супротности са комунитарним пропи-
сом који има директну примену (или директно дејство) или усклађеног 
тумачења спорног прописа. Одговорност држава чланица правним и 
физичким лицима тих чланица због повреде комунитарних прописа по 
својој правној природи вануговорног је карактера.49

49 Таква природа ове одговорности државе посебно је истакнута у прецедентном 
случају Европског суда правде Francovich. Наиме, Директива Савета бр. 80/987 о 
заштити запослених у случају стечаја послодавца прописала је обавезу држава чла-
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X Закључне опсервације

Економско утемељење политичких аспирација за чланство Ср-
бије у ЕУ има своје снажно оправдање. Tржиште ЕУ данас је највеће 
тржиште у свету и у светском увозу и извозу учествује са преко 50%. 
Тржишни потенцијал ЕУ треба посматрати и као високо интегрисани 
и хомогенизовани простор. ЕУ је без сумње највећи спољнотрговински 
партнер Србије. Нови институционални поредак – Светска трговинска 
организација знатно сужава класичан појам економске суверености и 
регулише све кључне елементе привредног законодавства у пословању 
са светом. У свету су процеси глобализације тржишта капитала ус-
поставили нови финансијски поредак, који уређyје правила понашања 
на финансијском тржишту и шире. Све су ово разлози који говоре у 
прилог потребе јачања наше институционалне везе са ЕУ, што наравно 
претпоставља и одређену хармонизацију нашег привредног законодавс-
тва са законодавством ове економско-политичке асоцијације.50

ница да донесу одговарајуће прописе и утврде мере гаранције заштите запосле-
них у таквом случају, попут националних „гарантних институција“. У конкретном 
случају, Италија није била донела такве прописе, те је Комисија на основу чл. 169 
Уговора о оснивању ЕЕЗ покренула поступак против Италије (22/87, Commission v. 
Italy). У предметној пресуди (која је иначе изазвала бројне коментаре и опречне су-
дове) Европски суд правде је заузео став да је таквим понашањем Италија „озбиљ-
но повредила комунитарно право“. Након тога, господин Francovich (и неколико 
других радника), коме послодавац у стечају CDN Elekttronica није исплатио дугова-
ни износ покренуо је поступак пред националним судом против државе Италије 
(Francovich v. Italian State) – C – 9/1990, (1991), ECR I – 5357, са захтевом да му се 
исплати дуговани износ зараде или да му се накнади одговарајућа штета. У скла-
ду са чланом 177 Уговора о оснивању ЕУ, италијански суд се обратио Европском 
суду правде са захтевом да му се у прелиминарној одлуци одговори на два питања:
1) да ли се предметним одредбама дате Директиве може признати директно дејство 
и 2) да ли постоји одговорност италијанске државе због непримене предметне Ди-
рективе. У одговору на ова питања, иако Суд правде (европски) због непрецизнос-
ти спорних одредби Директиве истима није признао директно дејство (те тиме ни 
могућност појединаца да по том основу имају одређена субјективна права против 
државе), ипак је италијанску државу прогласио одговорном због „неиспуњавања 
обавеза из члан 189 (3) Уговора о оснивању ЕЕЗ“, тј. због неимплементирања Ди-
рективе. За такву одговорност државе Суд правде овим поводом утврдио је три 
кумулативна услова: 1) потребно је да резултат који је намераван да буде постиг-
нут директивом укључује додељивање права у корист појединаца, 2) потребно је да 
се садржина ових права може идентификовати на основу одредби директива и 3) 
потребно је да постоји узрочна веза између пропуста државе да донесе имплемен-
тирајуће мере и штете која је тиме проузрокована појединцима. Више: S. Prechal, 
нав. дело, стр. 271–304.

50 Више: Т. Поповић, „Европска опција Југославије: обострани стратешки интерес 
Европске уније и Југославије“, у: Прилагођавање привреде условима пословања на 
тржишту Европске уније, Институт економских наука, Београд, 1995, стр. 24–40.
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Кад је о хармонизацији (усклађивању) нашег права са правом 
ЕУ реч, посебно пословног-привредног законодавства, потписивање и 
ратификација ССП ствара за нас такву правну обавезу својеврсне sui 
generis природе, с обзиром на то да још нисмо ни кандидат за чланс-
тво ни члан. На том путу који свакако неће бити кратак (без обзира на 
оптимизам политичке сфере), чини се да специфичност природе овог 
акта и из њега настале обавезе оставља одређеног простора за „зако-
нодавну слободу“. Како је иначе ЕУ прокламовала принцип тзв. регио-
налног приступа, чини се да нашу позицију можемо јачати не „слепом“ 
хармонизациом са метом која је још далеко и која је, уз то, покретна, 
те кад буде достигнута може бити и промењена, већ пре свега јачањем 
наших институција законодавне, судске и извршне власти, развијањем 
стандарда стварања и примене права, те јачањем свих форми регионал-
не сарадње (законодавне, судске, извршне, пословне, едукативне). У том 
смислу Србија мора у свему да спроводи Споразум о слободној трговини 
у централној Европи, потписан у Букурешту 19. децембра 2006. године, 
какву је обавезу преузела његовим потписивањем, чиме би се предста-
вила као поуздан уговорни партнер, што је неопходни и незаобилазни 
услов чланства у ЕУ. На овај начин државе потписнице овог споразума 
треба да уклањају царинске баријере у међусобној трговини, али би за-
државале слободу вођења сопствене спољнотрговинске политике према 
нечланицама. Тиме се може доћи и до регионалне царинске уније (чије 
би чланице уз уклањање царинских баријера у сопственој трговини пре-
узеле и обавезу да воде заједничку спољнотрговинску политику према 
нечланицама). Ово је и пут за делимичну хармонизацију одговарајућих 
привредних прописа на регионалној основи, што би олакшало (и смањи-
ло трошкове) испуњавања претпоставки за јачање институционалне 
везе са ЕУ.

Усклађивање права Србије са правом ЕУ има и друге посебне раз-
логе, осим наравно економских. Прво, чињеница је да су чланице ЕУ 
(посебно водеће) земље са најреспектабилнијом правном традицијом 
и културом (заснованом на римском праву и његовој рецепцији), те је 
ослањање на тај извор и ствар престижа и уласка у токове правне ци-
вилизације. Друго, чињеница је да је тај правни систем показао своју 
виталност и продорност. Најзад, треће, чињеница је да су све земље из 
нашег ближег или даљег окружења (које су већ чланице ЕУ или имају 
јачи или слабији степен институционалне везе) изабрале пут хармони-
зације пре свега свог привредног законодавства са законодавством ЕУ, 
те нам није потребна легитимација „сирка тужног међу вихорове,“ како 
би наш песник рекао.

И кад се да позитиван одговор на питање хармонизације, то не 
значи да правна теорија и струка не треба да трага за другим потребним 
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одговорима. Хармонизација ни у ком случају не значи одрицање од до-
маћег законодавства уопште, посебно у домену националне надлежнос-
ти. Познато је да су и многе чланице ове асоцијације у усклађивању свог 
законодавства са законодавством Уније на све могуће начине настојале 
да сачувају своје специфичности и своја позитивна искуства, у чему су 
углавном успевале („асиметрични статус чланства“). И усклађивање до-
маћег права са правом ЕУ може бити креативни (не „новоресавски“) 
и стручни посао (технике усклађивања могу бити сасвим различите), 
који претпоставља добро познавање и слова и духа и једног и другог 
права, као и на тој основи креиране судске и пословне праксе. Европс-
ка култура и цивилизација, посебно правна, неповратно би изгубиле у 
својој престижности и богатству различитости, ако би се ван граница 
дефинисаних циљем ове асоцијације, и утапањем националних особе-
ности, некритички ширио домен хармонизације права, као што би на 
другој страни националне економије ако до потребног домена хармо-
низације не би дошло биле угушене изолационизмом властитих регула 
цементираних на таласима националних романтизама.

У сваком случају, на путу развоја права, како европског тако и 
националног, правна теорија мора тражити адекватне одговоре на нај-
мање следећих једанаест отворених питања:

1) више или мање европског права (потреба јединственог правног 
оквира створеног „одозго“) или више или мање националног 
права (потреба конкуренције националних права као могући 
пут хармонизације „одоздо“ на основу избора најконкурент-
нијег права),

2) више или мање креирања европског права „интервенцијом“ ев-
ропске законодавне, судске и извршне власти (хармонизација 
„одозго“) или више или мање путем ширења и унификованог 
прихвата правних транспланата (хармонизација „одоздо“),

3) више или мање civil law (романског или германског) или 
common law у праву ЕУ,

4) више или мање императивног права или више или мање дис-
позитивног права у праву ЕУ,

5) више или мање „тврдог права“ или више или мање „меког пра-
ва“ у ЕУ,

6) више или мање европског права које институционализује сис-
тем социјалне тржишне привреде или више или мање европс-
ког права које институционализује систем „тоталне“ тржишне 
привреде,

7) више или мање европског права које промовише систем 
друштвене одговорности компаније (власницима, повериоци-
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ма, запосленима, управи, држави, локалној заједници, потро-
шачима) или више или мање европског права које промовише 
систем компаније одговорне само власницима,

8) више или мање кодификованог европског права или више или 
мање некодификованог европског права,

9) кодификовано европско право у једном акту или кодификова-
но европско право у више аката,

10) јединствено европско право или европско право за развијене 
земље и европско право за земље у транзицији, и

11) европско право (посебно пословно право) пре економске кри-
зе и европско право после економске кризе (да ли филозофија 
регулативе може бити иста)?

Mirko VASILJEVIĆ, Ph.D
Professor and Dean of the Faculty of Law University of Belgrade

THE BUSINESS LAW OF SERBIA AND THE 
EUROPEAN UNION

 In varietate concordia!
 (United in diversity – Motto of the EU)

Summary

In this paper the author examines numerous issues related to the law of 
Serbia, especially business law, in the context of the conclusion of the Stabiliza-
tion and Association Agreement (SAA) between Serbia and the EU. Firstly, the 
author analyzes the question of the legal nature of this act, where he establishes 
that its terminology is to a great extent legally unclear and outside the context 
of the general legal institutes, especially “contract”. Particularly, the question is 
raised as to why this classical institute of law was not used in the actual title of 
this act, instead of the legally controversial institute “agreement”, which raises 
numerous legal dilemmas, especially from the aspect of the possibility of equat-
ing in all legal eff ects with the institute of “contract”. Legal uncertainties can 
particularly arise when taking into consideration the fact that this act utilizes in 
its title two other terms that are either not legal (“stabilization” is an economic 
term) or if they are legal or their intent is to be legal (“association”) they do not 
have a clear interpretation and can, especially when paired with the legal mon-
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ster “agreement”, provoke legal uncertainty from the aspect of the established 
mutual rights and obligations of its signatories; especially one signatory (Serbia) 
who following the period of “stabilization” shall “associate” with the second sig-
natory (the EU).

In addition to analyzing the issues pertaining to the legal nature of the 
SAA, the author also considers the following issues: the legal system of the EU 
(the system of distribution of actual competence, above national application 
of law), the history of relevant Serbian thought relating to the idea of Serbia 
as part of the European Union, areas of law as the subject of harmonization, 
business law as the primary subject of harmonization (especially company and 
stock exchange law as the subject of harmonization), trade politics of the EU 
(free-trade zone, trade barriers), harmonization action plan, the process of 
creating acquis communautaire and the harmonization of the domestic law, 
legal transplants, change in the character of law and judicial practice as the 
source of continental law and the responsibility of the state to apply the acquis 
communautaire. Finally, the author gives a number of open questions for which 
legal theory needs to fi nd answers in the process of developing not only the EU 
Law, but also the national laws.

Key words: Stabilization and Association Agreement, harmonization of 
law, business law, company law, stock exchange law, EU Law, 
legal transplants, judicial practice as a source of law, legal 
system of the EU.
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PRIVATE EQUITY FUNDS IN THE AGE OF CRISIS: 
PRIVATE ORDERING VS. MANDATORY LAW?

Summary

Th e private contracting aspects of fund investment have come to 
mesmerise the current policy debate. It is assumed that the fi nancial crisis has 
its roots in undue reliance on private order ing. Closer inspection suggests that 
any regulatory policy on investment funds will have to address two problems, 
the maintenance of corporate governance standards within the funds and the 
capital market aspects of private investment. Th is paper explores the interface be-
tween company law and capital market regulations for private equity funds. Th e 
comparative survey includes the United Kingdom, Luxembourg, Switzerland, 
France and Germany, as sessing the competitive impact of the English Limited 
Partnership on continental European jurisdictions.

Key words: private equity funds, company law, capital market regulation.

I Regulatory Signals

1. Crisis and Critical Reactions

As the fi nancial crisis tightens its grip, the fund industry is receiving 
mixed signals from markets and regulators alike. Mr. Bernard Madoff  has just 
been sent to jail for having operated a fraudulent scheme of hedge funds and 
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funds of hedge funds.1 Regulators express concerns about hedge funds with 
systemic risk.2 Banking institutions are weary about lever aged private equity 
deals which were used as mechanisms rapidly generating cash for inves tors. As a 
consequence of the crisis, many private equity funds may have to raise additional 
contributions from the fund investors, because credit sources have dried up.3 
Th is will expose the fund structure to some stress,4 but it is as yet unclear 
whether external ities will occur to be addressed by regulatory intervention.

On 23 September 2008, the European Parliament passed a resolution, 
inviting the Commission to submit legislative proposals for common stan dards 
of transparency for hedge funds and private equity funds and related issues.5 
Th e report prepared by the Committee on Economic and Monetary Aff airs 
notes diff erences in the investment strategies of hedge funds and private equity 
funds. Nonetheless, the Committee report envisages general regula tory action 
on the contract terms for funds, risk management and risk-taking, money laun-
dering issues, and full transparency of managers’ remuneration systems.6 As 

1 See on the Madoff  schemes: Financial Times, 21 February 2009, “Madoff  records put 
more pressure on SEC”; New York Times, New York Times, 20 December 2008, “Madoff  
Scheme Kept Rippling Outward, Across Bor ders”; Handelsblatt, 11 March 2009, “Madoff  
stellt Ponzi in den Schatten”; New York Times online, Bernard L. Madoff , http://topics.
nytimes.com/top/reference/timestopics/people/m/bernard_l_madoff /index.html (last visited 
16 March 2009); United States Securities and Exchange Commission (SEC) Director, 
Division of Enforcement, Th omsen, Testimony Concerning Investigations and Examina-
tions by the Securities and Exchange Commission and Issues Raised by the Bernard L. 
Madoff  Investment Securities Matter, Washington, D.C., 27 January 2009, http://www.
sec.gov/news/testimony/2009/ts112709ct.htm; and US SEC, Director, Offi  ce of Compli-
ance Inspec tions and Examinations, Richards, Testimony Concerning Investigations and 
Examinations by the Securities and Exchange Commission and Issues Raised by the Ber-
nard L. Madoff  Investment Securities Matter, Washington, D.C., 27 January 2009, http://
www.sec.gov/news/testimony/2009/ts112709lar.htm.

2 See Press and Information Offi  ce of the German Federal Government, Press Release No. 
87/2009, Statement by the Federal Government spokesperson Wilhelm, Outcome of the 
Berlin Summit on 22 February 2009 on preparation of the G20 Summit on 2 April 2009, 
Berlin, 22 February 2009; Hall/Mackintosh, France to call for hedge fund crack down, 
Financial Times, 12 February 2009; Speech by D.Waters, Financial Services Authority 
(FSA), Asset Management Sector, Regulatory Challenges for Fund Managers, FSA Future 
of the Fund Manage ment Conference, London 24 March 2006 (available at: http://www.
fsa.gov.uk/pages/Library/Communications/Speeches/2009/0324_dw.shtml).

3 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2 January 2009, Private Equity steht vor harter Probe; 
cf. Handelsblatt, 3 February 2009, Das Ende der Private Equity-Party.

4 Open funds face cash problems if institutional investors withdraw their investment with-
out further notice, see Mauer, Halb off ene Gesellschaft en, DIE ZEIT, 19 March 2009.

5 European Parliament Resolution of 23 September 2008 with recommendations to the 
Commission on Transpar ency of Institutional Investors, 2007/2239(INI).

6 European Parliament, Committee on Legal Aff airs, Report with Recommendations to the 
Commission on transpar ency of institutional investors, of 9 July 2008 (A6–0296/2008) 
(Lehne Report) (RR\404615EN.doc/PE404.615v02–00).
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to private equity funds, the report criticises asset stripping and its impact on 
creditors and stakeholders. More over, the Committee takes issue with leveraged 
transactions and its potential eff ects on the fi nancial systems.7 Th e European 
Commis sioner for Internal Market and Services appears to favour a more 
balanced approach, assess ing both, regulation and self-regulation by the indus-
try through voluntary codes of conduct.8 Th e High Level Group on Financial 
Supervision in the European Union (EU) carefully balances its policy analysis 
against recommendations spe cifi  cally targeted on investment funds.9 Th e High 
Level Group makes a plea for greater transpar ency in order to accommodate 
concerns about the ‘parallel banking systems’ estab lished in the context of 
leveraged business deals by hedge funds and investment funds.10 Invest ment 
funds should be bound by common rules on codifi cation of assets. Tighter 
super visory con trols over depositories and custodians are recommended.11 Th e 
High Level Group voices con cerns about the governance structure of funds, 
emphasising the need to improve remuneration schemes and internal risk 
management systems.12

2. Investment Funds and the Private Production of
Public Goods

Hedge funds and private equity funds operate in diff erent economic 
scenarios.13 Hedge funds concentrate on marketable securities with a readily 
ascertainable market value.14 Private equity funds have been active very 
active in leveraged-buy outs, but are also targeted at start-ups and companies 
in need of venture capital or funding for expansion or restructuring.15 Man-

7 Ibid., “On private equity specifi cally”.
8 EU Commissioner McCreevy, Intervention on Lehne and Rasmussen Reports, European 

Parliament Plenary Session, Brussels, 22 September 2008 (SPEECH/08/451); id., Th e Pri-
vate Equity Industry within the European Economic Model, Brussels, 8 October 2008 
(SPEECH/08/505).

9 Th e High-Level Group on Financial Supervision in the EU (Larosière/Balcerowicz/Iss-
ing/Masera/McCarthy/Nyberg/Pérez/Ruding, chaired by Jacques de Larosière), Brus sels, 
25 February 2009.

10 Ibid., Recommendation 7.
11 Ibid., Recommendation 9.
12 Ibid., Recommendations 11, 12.
13 Breslow, Blurring the Line Between Hedge Funds and Private Equity, 1607 PLI/Corp 365 

(367 et seq.) (2007); cf. European Economic Advisory Group at CESifo, Th e EEAG Re-
port on the European Economy (Munich 2009), 136.

14 For an assessment of the features of hedge funds: Goldstein v. Securities and Exchange 
Commission, 451 F. 3d 873 (875 et seq.) (D.C. Cir., 2006).

15 For a survey over private equity funds in Europe: European Private Equity and Venture 
Capital Association (EVCA), Private Equity Fund Structures in Europe – An EVCA 
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age ment compensation is calculated on the basis of the committed capital 
whereas incen tive fees be come only due as gains are realised.16 Investors can 
be locked up for a period up to 12 years, although most funds will tend to 
sell off  the target company aft er fi ve to seven years. If the fund manager wants 
to invest into a new company, he will have to set up a new fund; the fund 
monies of one fund may not be automatically converted into contributions 
for a new one: Investors are not expected to pay in the full amount of their 
contributions at the be gin ning of the life of a fund. Funds are usually open to 
institutional investors and wealthy indi viduals who bring along considerable 
expertise when they evaluate the fund terms.17

In the United Kingdom (UK) and the United States (US), hedge 
funds and private eq uity funds have common origins in the law on limited 
partnerships.18 Th e general partner is usually a private limited company or 
an other body corporate organising a fund in which the investors are limited 
partners.19 Th e fund agreements are structured as elaborate partnership 
agreements, setting out fund mangers’ obli gations and investors’ rights and 

Tax and Legal Committee Paper (Brussels, January 2006); see also: Arundale, Raising 
Venture Capital Finance in Europe – A practical guide for business, entrepreneurs 
and investors (London 2007), 25 et seq.; Th e Myners Review, Institutional Investment 
in the United Kingdom – Review Prepared for HM Treasury (London, March 2001); 
United Kingdom Parliament Treasury Committee on Private Equity, HC 567-I, N. 
1,5.

16 For details on the structures established by private contracting: Chisholm, Th e Align-
ment of Interests in Pri vate Equity Investments, MBA Th esis Cambridge (1997), at p. 
13; Feinendegen/Schmidt/Wahrenburg, Die Vertragsbeziehung zwischen Investoren und 
Venture Capital-Fonds: Eine empirische Untersuchung des eu ropäischen Venture-Capital 
Marktes, CFS Working Paper No. 2002/01 (Munich 2002), at p. 9 et seq.

17 See Press Release, EVCA, ‘New Study Shows Invest ment in Private Equity Favoured 
by Family Offi  ces’, Brussels, 12 November 2007. It should be noted that, in spite of the 
fi nancial crisis, the industry is not overly pessimistic as private equity may move into 
those business deals where bank fi nance has become unavailable: see Sobolewski, Pri-
vate-Eq uity-Branche hält in der Krise nach Gelegenheiten Ausschau, 23 February 2009, 
http://de.reuters.com/ArticlePrint?articleId=DELN48309520090223; and the analysis by 
the German Private Equity and Venture Capital Association e.V., “Private Equity Markt 
in Deutschland trotzt der Wirtschaft s– und Finanzkrise” (2008), http://www.bvkap.de/
privateequity.php/aid/422/cat/114 (last visited 27 February 2009).

18 FSA, Private equity: a discussion of risk and regulatory engagement, FSA Discus sion 
Paper 06/6 (London November 2006), 15 et seq.; De Brouwer, Hedge Funds in Emerging 
Markets (Cambridge 2001), 10 et seq.

19 Cf. FSA, Hedge Funds: A discussion of risk and regulatory engagement, Discussion Paper 
DP 05/4 (London, June 2004), § 2.1 et seq., and Annex 1 (Typical Hedge Fund Structure). 
For a detailed private equity fund agreement see the UK Government-sponsored Draft  
Partnership Agreement developed for business activities within the Enterprise Capital 
Fund scheme (SJ Berwin/Secretary of State for Business; Enterprise and Regula tory Re-
form, 2007, available at: http://www.berr.gov.uk/fi les/fi le41229.pdf).
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duties. In protect ing the fi nancial interests of private equity investors, the 
fund managers will conclude detailed shareholder or investment agreements 
with the investee companies,20 attempting to contain agency and moral 
hazard problems typically arising be tween the board of the investee com pany 
and the funds managers. On the other hand, hedge fund agreements confer a 
consider able amount of discre tion the fund managers.21

Hedge funds and private equity funds have started as unregulated activi-
ties relying on partnership governance structures and informal enforcement 
mechanisms. In the EU of 2009, national laws on fund investment operate 
against the background of the UCITS22 and MiFID23 directives. Th e private 
contracting aspects of fund invest ment have come to mesmer ise the current 
policy debate with unprecedented vigour: It is implicitly assumed that the 
fi  nancial crisis has its roots in undue reliance on private or dering.24 Closer 
inspection suggests that two fundamental policy issues have to be addressed. 
Mandatory company law is a public good, minimising trans action costs as en-
trepreneurs will profi t from the maintenance of a standard corporate form.25 
A similar rationale holds true for partnership law. Against this back ground, 
Hadfi eld/Talley develop a model of private pro vision of company law: Regula-
tors are unable to re-create mar ket conditions for the effi  cient production 
of company law, or, arguably, of partnership law structures for investment 

20 See Reece Th omas/Ryan, Th e Law and Practice of Shareholders’ Agreements (London, 2nd 
ed. 2007), 278 et seq.; Cooke, Private Equity: Law and Practice (London, 3rd ed., 2008), 
189 et seq.

21 For an assessment of the operational risks of hedge funds and investors’ rights: Yarden, 
Hedge Fund Investing: A Practical Approach, 1716 PLI/Corp 12 (19 et seq.) (2009).

22 Council Directive 85/611/EEC of December 1985 on the coordination of laws, regula-
tions and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in 
transferable securities (UCITS), OJ L 611/2. Th e European Parliament has voted to adopt 
a new UCITS directive: See Provisional Request for technical advice on implementing 
the new UCITS Directive, issued by the European Commission on 13 February 2009 in 
a letter to the chairman of the Committee of European Securities Regulators (European 
Commission, Internal Market and Services DG, Financial Services Policy and Financial 
Markets, Asset Management, Ref. Ares(2009)24291 – 13/02/2009).

23 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on 
markets in fi nancial instruments, OJ L 145/1.

24 See also UK House of Commons Debate of 7 March 2008, on a Private Member’s Bill, 
Private Equity (Trans fer of Undertakings and Protection of Employment) Bill – Mr John 
Heppell; and for a more nuanced assessment by EU Commissioner McCreevy at the Mon-
etary Aff airs Committee (ECON) of the European Parliament, Brus sels, 1st December 
2008 (SPEECH/08/665); cf. Skypala, US and UK oceans apart on regulation, Financial 
Times, 1st February 2009.

25 Coff ee, Th e Mandatory Structure of Corporate Law, Colum. L. Rev. 89 (1989), 1567 et 
seq., 1592 et seq.
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funds.26 Private initiative takes over.27 On the other hand, ill-con ceived pri-
vatisation of a public good may give rise to externalities to be ad dressed by 
regulatory action.28 Conversely, capital mar ket regulation has been assessed 
from a public good perspective. For the individual investor, effi  cient capi-
tal markets are a public good as the prices of the securities convey accurate 
in formation.29 Th is should not fore close effi  cient private arrangements, pro-
viding a comparable level of infor mation.30 Th e pri vate production of infor-
mation, however, may be found to be insuffi  cient, necessitating regu latory 
action.31 Th us, a public goods perspective suggests a two-step ap proach to-
wards private eq uity funds. On the partnership-law level, it will have to be 
examined whether the production of production of governance structure 
can be entrusted to private or dering. From a capital-mar ket perspective, an 
analysis is apposite whether the cur rent mecha nisms produce suffi  cient levels 
of transparency, thereby excluding systemic risk.32 As a mat ter of legislative 
technique, this may include default rules on the company law side and con-
siderable less leniency on the capital market regulations side, and vice versa.

3. Outline of the Paper
Th is paper will start with a survey on UK law private equity funds. 

Traditionally, the UK has embraced a concept of private ordering in the asset 

26 Cf. Pagano, Public Markets, Private Orderings and Corporate Governance, ESRC Centre 
for Business Re search; University of Cambridge Working Paper No. 166 (2000).

27 Hadfi eld/Talley, On Public versus Private Provision of Corporate Law, J. L. Econ. & Org. 
22 (2006), 414 (at p. 417 et seq.); see generally on the private provision of public goods 
Déprés/Grolleau/Mzoughi, Fourniture non publique de biens publics: diversité des ar-
rangements, UMR INRA-ENESEAD/CESAER Working Paper 2005/4 (Dijon 2005).

28 Cf. Hunter, Cyberspace as Place and the Tragedy of the Anticommons, Cal. L. Rev. 91 
(2003), 439 (509 et seq.); Heller, Th e Tragedy of the Anticommons: Property in the Tran-
sition from Marx to Markets, 111 Harv. L. Rev. 111 (1998), 621 (at 673); Buchanan/Yoon, 
Symmetric Tragedies: Commons and Anticommons, 43 J. L. & Econ. 43 (2000), 1 (at 
4); Heller, Th e Boundaries of Private Property, 108 Yale L. J. 108 (1994), 1163 (1194 et 
seq.).

29 Carlton/Fischel, Th e Regulation of Insider Trading, Stanf. L. Rev. 35 (1983), 857 (866 et 
seq.). 

30 Cf. Gabilondo, Financial Moral Panic! Sarbanes-Oxley, Financier Folk Devils, and Off -
Balance-Sheet Arrange ments, Seton Hall L. Rev. 36 (2006), 781 (794).3; Haar, Law and 
Finance – Kapitalmarktentwicklung in interdisziplinärer Perspektive, Juristenzeitung 20 
(2008), 964 (972 et seq.).

31 Occasionally, Government intervention takes place in order to engineer a meaningful 
market mechanism: Gilson, Engineering a Venture Capital Market: Lessons from the 
American Experience, Stanf. L. Rev. 55 (2003), 1067 (1093 et seq.). 

32 Cf. passim on reducing systemic risk as a public good: Campbell, Financial Markets Con-
tracts and BAPCA, Am. Bankr. L. J. 79 (2005), 697 (712).
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management industry. A sophisti cated group of investors, highly skilled 
counsels drawing up fund agreements, and self-regula tion through the industry 
have a created a business model which concentrates most private equity 
investments on London. Private Limited Companies and English and Scottish 
Limited Partnerships are the ingredients of a regulatory competition between 
the UK and continental European countries. Luxembourg, Switzerland and 
France rely on non-regulated and non-regulated collective schemes. Since 
2006, the legislators of these countries have amended their respective national 
laws in order to allow for organisational structures comparable to the Limited 
Partnerships. Luxembourg has fund structures mildly reminiscent of the 
English trust33 and a 2008 law on sociétés en commandite for investments 
in risk capital.34 In 2006, Switzerland enacted a law on collective investment 
schemes which combines freedom of contract for private equity funds with 
capital market regulation.35 France applies a clear-cut division between 
non-regulated and regulated collective investment schemes. But there are 
mechanisms to opt-out of the regulated framework and to tailor solutions 
to the needs of in stitutional and professional investors.36 Germany’s private 
equity funds operate under a some what odd mixture of regulation and 
unlimited freedom of contract in the context of limited partner ship law.37 In 
this context, German doctrine has developed specifi c concepts for invest ment 
funds operating as limited partnerships on the capital market.38

Th e regulatory concepts of the UK law on limited partnerships will be 
used to ascer tain how far continental European fi nancial centres have gone in 
accepting private ordering for the private equity indus try. Th e private equity and 

33 See infra, sub II.2.
34 See the Luxembourg law of 15 October 2008, amending the law on investment compa-

nies in risk capital (les sociétés d’investissements en capital risqué (SICAR)) in order to 
allow for partnerships (sociétés en commandite simple (SCS)) to have variable capital 
and for greater fl exibility with respect to mandatory publication require ments; and Mey-
ers, Updating the SICAR, October 2008 Int. Financial L. Rev. 27.

35 Swiss Federal Act of 23 June 2006 on Collective Investment Schemes (CISA); see also: 
Ghandchi Schmid, Das neue Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) 
– Systematische Einführung (Basel 2007); Baker & McKenzie (eds.), Recht der kollek-
tiven Kapitalanlagen (Berne 2007).

36 See generally on the French regulatory approach towards private equity funds: Glachant/
Lorenzi/Trainar (eds.), Private equity et capitalisme français (Paris 2008).

37 See country report ‘Germany’ in: European Venture Capital Association, Private Equity 
and Venture Capital in the European Economy – An Industry Response to the Euro-
pean Parliament and the European Commission, Brussels, 25 February 2009; et infra, sub 
II.5.b.

38 See Haar, Gesellschaft srechtsformen der Innovationsfi nanzierung – Governance-Struk-
turen im Recht der Limited Partnership, in: Baum/Fleckner/Hellgardt/Roth (eds.), Pers-
pektiven des Wirtschaft srechts – Deutsches, europäisches und internationales Handels-, 
Gesellschaft s– und Kapitalmarktrecht (Berlin 2008), 140 (162); and infra sub II.5.
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venture capital industry acknowledges a need for pan-European standards on 
corporate governance for private equity-held companies, reporting to investors, 
valuation, transparency and disclosure, and the establishment and man agement 
of private equity funds (including risk management).39 Against this background, 
the in terface between company law and mandatory capital market law will be 
examined. A com parative section with a policy outlook concludes.

II Regulatory Concepts for Private Equity Funds –
A Comparative Survey

1. United Kingdom

a) A Preference for Private Ordering

Private equity funds are not properly defi ned under the current 
UK regula tory regime. Prior to 1987, equity funds used to be established 
as investment trusts, quoted at the stock exchange.40 Th ey had access to 
the capital markets through public off erings, and were tax transparent: 
No corporation tax was charged on income or gains.41 In 1987, a memo-
randum of understanding between the British Private Equity and Venture 
Capital Association (BVCA) and the UK Treasury was reached on the tax 
status of limited partnerships active in private equity fi nance.42 Since then, 
limited partnerships have dominated the fund business. Th ey are unregu-
lated collective invest ment schemes within the meaning of section 235 of 
the Financial Ser vices and Markets Act (FSMA).43 Investments into funds 

39 See Private Equity and Venture Capital, supra N. 37.
40 See generally on investment trusts: Pearce/Stevens, Th e Law of Trusts and Equitable Ob-

ligations (Oxford 4th ed. 2006), 77 et seq.
41 Th e Myners Review, Institutional Investment in the United Kingdom – Review Prepared 

for HM Treasury (London, March 2001), 156.
42 For an updated version of the 1987 Guidelines see the Memorandum of Understanding 

between the BVCA and Inland Reve nue on the income tax treatment of Venture Capital 
and Private Equity Limited Partnerships and Carried Interest of July 25, 2003.

43 S. 235 Financial Services and Markets Act 2000 (Collective investment schemes):
(1) In this Part “collective investment scheme” means any arrangements with respect to 

property of any description, including money, the purpose or eff ect of which is to enable 
persons taking part in the arrangements (whether by becoming owners of the property 
or any part of it or otherwise) to participate in or receive profi ts or income arising from 
the acquisition, holding, management or disposal of the property or sums paid out of 
such profi ts or income. 

(2) Th e arrangements must be such that the persons who are to participate (“participants”) 
do not have day-to-day control over the management of the property, whether or not 
they have the right to be consulted or to give directions.
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may only be solicited by ‘promo tion otherwise than to the general public’ 
(s. 238 (1), (10) FSMA). Th e establishment and the ad ministration of the 
fund are regulated activities. Th e UK Financial Services Au thority (FSA) has 
promulgated profes sional standards the managers of Collective Investment 
Schemes,44 off ering ‘guidance on fair treatment of customers’.45

Limited Partnership Agreements which establish a private equity fund 
are concluded in private. But this does not imply that private contracting for 
funds is shielded from market mechanisms. Highly sophisticated institutional 
investors and some wealthy individual scruti nise the market for investment 
opportunities. A private placement memorandum introduces a new fund to the 
market, thereby supplying interested investors with the relevant information 
in a prospectus-like manner. Signals from the market translate into the 
structure of a private equity fund, although the market value of the fund 
is not established on a regulated, public market. In markets with abundant 
liquidity, the managing general partner and his investment specialist are less 
willing to accept restrictive covenants.46 Where venture capital fi rms experi-
ence diffi  culties to raise fresh money potential limited partners may use their 
bar gaining power to better protect their investment.47

For tax reasons, Limited Partnership Agreements which establish a 
private equity fund48 are character ised by a considerable degree of homo-

(3) Th e arrangements must also have either or both of the following characteristics— 
(a) the contributions of the participants and the profi ts or income out of which pay-

ments are to be made to them are pooled; 
(b) the property is managed as a whole by or on behalf of the operator of the scheme.

(4) If arrangements provide for such pooling as is mentioned in subsection (3)(a) in relation 
to separate parts of the property, the arrangements are not to be regarded as constitut-
ing a single collective investment scheme unless the participants are entitled to exchange 
rights in one part for rights in another. 

(5) Th e Treasury may by order provide that arrangements do not amount to a collective 
investment scheme— 
(a) in specifi ed circumstances; or if the arrangements fall within a specifi ed category 

of arrangement.
44 Cf. Financial Services Authority (FSA), FSA Handbook, Interim Prudential Sourcebook: 

Investment Busi nesses (IPRU/INV), Chapter 2, Professional Firms.
45 See FSA, Treating Customers Fairly and UK Authorised Collective Investment Scheme 

Managers, Good prac tice illustrations for managers of UK authorised collective schemes 
relating to certain provider responsibilities identifi ed in PS 07/11 ‘Guidance on Respon-
sibilities for the fair treatment of customers’ (January 2008).

46 Financial Times, 19 March 2007: “Private equity raises ‘covenant-lite’ loans; FSA, Private 
Equity, supra N. 18, § 3.60.

47 Pearce/Barnes Raising Venture Capital (Chichester 2006), 19.
48 Cf. the UK Government-sponsored Draft  Partnership Agreement developed for business 

activities within the Enterprise Capital Fund scheme, supra N. 20.
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geneity. Th e basic (corporate) govern ance structures of private equity funds 
ad dress agency problems between the manager of the fund and the limited 
partner investors, and avert situations of lock-in and hold-up typi cal for long-
term contracts. Tax concerns dictate how many partnerships will constitute 
the fund and whether English or Scottish partner ships are used. More 
elaborate structures prevail for funds of funds where several feeder funds 
supply the master fund with li quidity. As a matter of contractual technique, 
most Limited Partnership Agreements specify the investment policy of the 
fund, and introduce stipulations empowering limited partners to reject a 
payment call from the managing general partner. Moreover, personal negative 
and positive covenants to be given by each manager attempt to contain the 
risk of opportunistic behaviour in a classi cal principal-agent setting. In the 
age of the fi nancial crisis, some of these covenants will be diffi  cult to observe 
when the fund’s in vestments are predicated on a combination of debt and 
cash, originating from the limited part ners investors. Advisory committees 
have been estab lished to consult with the general partner and his managers 
to review the investment policies of the fund and to scruti nise valuations. 
Limited Partnership Law, however, forbids that the limited partners assume 
an overly active role in these committees as this may unravel the statutory 
scheme for limited partnerships with serious consequences for limited 
partners’ li ability.49 Th e statutory scheme for unregulated investment schemes 
implicitly acknowledges that limited partner-investors of private equity may 
have the contractual right to be consulted and to give at least some directions 
to the fund management.50

b) Remuneration Schemes

In fl eshing out the relationship between the managing general partner 
and the limited partners, a contractual set of incentives and duties within 
the context of management pay sup plements statutory law. Compensation 
arrangements between the managing general partners and the limited 
partners-investors provide for fi xed and variable elements.51 Moreover, there 

49 Without aff ecting the statutory liability scheme, the Limited Partnership Agreement may, 
however, require the general partner and the fund manager to seek the consent of the 
advisory committee if a major strategy change in investment policy is envisaged. Th is 
refl ects the company law principle that, in a principal-agent relationship, neither party 
should attempt to change the underlying contractual scheme ex post.

50 S. 235 (2) FSMA.
51 Chisholm, Th e Alignment of Interests in Private Equity Investments, MBA Th esis Cam-

bridge (1997); Feinende gen/Schmidt/Wahrenburg, Die Vertragsbeziehung zwischen In-
vestoren und Venture Capital-Fonds: Eine empirische Untersuchung des europäischen 
Venture-Capital Marktes, CFS Working Paper No. 2002/01 (Munich 2002), 8 et seq.; 
Schmidt/Wahrenburg, Contractual Relations between Euro pean VC-Funds and Inves tors: 
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is a company-law link between manager compensation, incentive mechanisms 
and contain ment of oppor tunistic behaviour. Limited Partnership Agreements 
for private equity funds provide for a so-called ‘carry-vehicle’, a limited partner 
which, in turn, is a Scottish limited partnership reunit ing the fund managers in 
an additional company law structure. Under the terms of Limited Partnership 
Agreement for the private equity fund, the carry vehicle receives a de facto 
com pensation for management services rendered to the fund.52 Contrary 
to US experi ences, European private ordering prefers restrictive contractual 
stipulations which re quire substantial monitoring.53 Th us, European private 
ordering has a penchant for incurring agency costs, whereas US contracting 
practice appears to combine both, agency and bonding costs to address 
corporate governance problems in fund man agement. It would seem that 
combin ing bonding and agency is evidence of a yet more ma ture market for 
effi  cient private equity contracting.

c) Informal Enforcement – Reputation Mechanisms

Traditionally, the UK private equity industry has defended the current 
regulatory ap proach as a successful model of effi  cient private ordering. 
Prior to the fi nancial crisis, the industry and the regulators were united in 
their belief that a combination of private ordering and private enforcement 
mechanisms assures a satisfactory level of market transparency and ob-
servation of professional standards. Th e current model still relies on English 
and Scottish laws on limited partnerships, personal contractual obligations 
assumed by fund managers and behavioural patterns in the industry which 
dispense with court enforcement.

It is one of the most striking features of the English and Scottish laws 
on limited part nerships that there is very little guidance from case law on 
how to devise effi  cient governance structures for private eq uity funds and 
their manag ing teams. In assessing the current of part nership law in the 
UK, the English and Scottish Law Commissions have recommended a 
statutory list which would clarify limited partners’ rights in private equity 
fund without en croaching upon the managing general partner’s privilege to 

Th e Impact of Reputation and Bargaining Power on Contractual Design, CFS Working 
Paper No. 2003/15 (Munich 2003); Metrick/Yasuda, Th e Economics of Private Equity 
Funds, University of Pennsylvania, Th e Wharton School, Department of Finance (Sep-
tember 2007).

52 It should be noted that, although the managers are intended to align their personal in-
terest with that of the fund, there is no di rect penalising eff ect for the managing general 
partner of the fund.

53 Schmidt/Wahrenburg, Contractual Relations between Euro pean VC-Funds and Investors: 
Th e Impact of Reputa tion and Bargaining Power on Contractual Design, CFS Working 
Paper No. 2003/15 (Munich 2003), 25 et seq.
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administer the fund and to make the relevant investment deci sions.54 Th ese 
recommendations suggest that the current state of statutory partnership law 
deserves improvement in order to clarify investors’ rights in the governance 
of private equity funds. Th ese recommendations do not establish, however, 
that the current contracting practice is in breach of law, or that a court 
would set aside the govern ance structures developed in the private equity 
industry. Moreover, these recommendations should not be construed as to 
insinuate that partnership law in the UK is a dead body of law. Th e Law Com-
missions’ recommendations highlight that partnership law has been re fi ned 
by private contracting and private enforcement mechanisms, successfully 
ensuring observance in the industry through reputation mechanisms and 
self-regulation. Nonetheless, there is a more complicated message behind the 
Law Com missions’ assessment and the current regulatory approach by the 
FSA. Current private equity practice is predicated on the belief that the pri-
vate production of partnership law and corpo rate governance is effi  cient and 
does not result in an under-production of information relevant for capital 
market purposes.

In analysing enforcement strategies in UK corporate governance John 
Armour has noted a conspicuous absence of private enforcement through 
shareholders suing the manage ment.55 To a certain extent, this lack is 
compensated by informal public enforcement by the relevant agencies, 
including the FSA. Armour cautions against placing too great reli ance on 
distinguishing public from private enforcement: Institutional investors have 
devel oped their own mechanisms of informal private enforcement which 
combines the effi  ciencies of private ordering with the economic clout of their 
role as important shareholders. It would seem that this assessment is equally 
applicable to the private equity industry in the UK. A tightly-knit group of 
investors operate on a market organised by industry professionals. Th e needs 
of the investment community are easily accommodated by practitioners. 
Changes of business prac tices trans late rapidly into private ordering and a 
recalibration of corporate gov ernance struc tures. Fund managers have a vital 
interest in maintaining their reputation as they would not want to be excluded 
from a profi table trade.56 Enforcement of partnership law through reputa tion 

54 See § 17.17 of the Joint Report by the Law Commission and the Scottish Law Commis-
sion on Partnership Law (LAW COM No. 283/ SCOT LAW COM No. 192, November 
2003); and Th e Scottish Government, News Release, Novem ber 6, 2001: “Limited part-
nership consultation published”.

55 Armour, Enforcement Strategies in UK Corporate Governance: A Roadmap and Empiri-
cal Assessment, ECGI Working Paper Series in Law, Working Paper No. 106/2008 (April 
2008).

56 Cf. Richman, Firms, Courts, and Reputation Mechanisms: Towards a Positive Th eory of 
Private Ordering, Colum. L. Rev. 104 (2004), 2328 (2340 et seq.).
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mechanisms in the UK private eq uity context crucially depends on a vari ety of 
factors which cannot be easily replicated under diff erent market conditions.57 
Th e mar ket functions well with informal private enforcement because very 
few new entrants seek ad ditional private equity business. Moreover, the FSA 
may step in if private ordering produces bad law. Under these circumstances, 
it goes almost unobserved that, as a spill-over eff ect, private governance 
structures are also intended to introduce capital market standards to the 
industry, bringing forth suffi  cient information for investment decisions. 
Th e FSA has made it known, though, that it plans to reassess its regulatory 
approach with respect to issues of lever age, transparency and confl icts of 
interest under the current corporate governance structures of private equity 
funds.58

d) Private Ordering Th rough Industry Standards?

From the point of view of private ordering the industry has attempted 
to provide for standards to fi ll the lacunae of written partnership law with 
informal private enforcement and sanctions relying on reputation mechanisms: 
A working group chaired by David Walker dis closure standards for the port-
folio (i.e. investee) companies and the managing general partner of the private 
equity fund.59 Th ese standards, to be voluntarily observed under a comply or 
explain basis, are mildly remi niscent of the ground rules developed for listed 
com panies under the respective securities laws or corporate governance rules. 
In November 2007, the Walker group published its fi nal re port on guidelines 
for the private equity industry60 aft er comments had been received from the 
indus try. A superfi cial evaluation of these guidelines suggests a mildly stringent 
self-regula tory approach. Interestingly, there is a rather clear distinction be-
tween the disclosure of material information aimed at the capital market, and 
the informa tion to be given exclu sively to the limited partner-investors. Th e 

57 Th is explains why regulatory agencies have invariably distinguished hedge funds from 
investments into pri vate equity funds, announcing a heavier ‘pro-regulation approach’ 
with respect to hedge funds and their corpo rate governance structures. From a Spanish 
perspective: Balboa Ramón/Martí Pellón, Characteristics of the Reputation of Private Eq-
uity Managers: Evidence in Spain (2003), available at: http://ssrn.com/abstract=391662.

58 FSA, Private equity: a discussion of risk and regulatory engagement – Feedback on DP 
06/6, Feedback State ment 07/3 (London, June 2007); for a FSA statement on the fi nancial 
crisis and its policy implications for hedge funds see: Waters, supra N. 2, FSA, Th e Turner 
Review, A regulatory response to the global banking crisis (London March 2009), 72.

59 Disclosure and Transparency in Private Equity, Consultation Document July 2007, pre-
pared by a working group under the chairmanship of David Walker.

60 Guidelines for Disclosure and Transparency in Private Equity (chaired by David Walker) 
(November 2007).
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No vember 2007 guidelines re quire the fi rm to give public information on 
its structure, its in vestment approach and the UK companies in its port folio, 
and to confi rm that arrangements for confl ict of interest-situa tions have been 
made.61

In commenting on the self-regulatory eff orts of the British industry, 
EU Commissioner McCreevy has complained that the level of compliance 
in the UK is highly unlikely to impress “any trigger-happy regulators”: 32 
out of 200 possible members of the BVCA have signed up to the Walker 
guidelines, and only 56 out of about 1.300 portfolio companies with private 
equity investment are understood to comply with suggested disclosure and 
transparency rules.62 Against this background, it is a matter of conjecture 
whether the Walker guidelines will translate into new behavioural patterns 
for the managing general part ner, thereby recali brating the unwritten rules 
on limited partnerships.

2. Luxembourg

a) Collective Investment Schemes – Basics

Luxembourg has a tradition of accommodating collective investment 
schemes (or ganismes de placement collectif) since the 1980’s.63 Th e current 
regulatory regime off ers an impressive variety of contractual and corporate 
forms to organise investment activities.64 None theless, the Grand-Duchy 
has resisted the temptation of introducing a comprehensive ‘light’ regulatory 
approach, transposing instead the relevant EU directives into national law. 
Financial market law applies both, to the company law and capital market 
regulation aspects of investment fund vehicles. ‘Freedom of contract’ has a 
connotation remarkably diff erent from a UK setting: Contractual funds are 
those which are entitled to opt out of the statutory regime of capital market 
surveillance.65 Competitive pressures from UK private equity funds (organised 
as limited partnerships) have forced Luxembourg legislators, however, to re-
con sider their attitude towards investment entities on the regulated market. 

61 Ibid.
62 EU Commissioner McCreevy, Private Equity: Progress on Disclosure and Trans-

parency (Walker Guidelines), Speech at the BVCA, London, 11 December 2008 
(SPEECH/08/701).

63 Cf. Kremer/Lebbe, Organismes de Placement Collectif et véhicules d’investissements ap-
parentés en droit luxembourgeois (Brussels, 2nd ed. 2007), § 1382 et seq.

64 Cf. Kremer/Lebbe, supra N. 63.
65 However, this does not confer an unlimited freedom of private ordering, as detailed stat-

utory rules on internal governance still apply.
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Th us, partnership structures have been introduced which, although subject to 
mandatory rules for regulated markets, allow for extensive private ordering. 
Moreover, many mandatory rules do not cover private funds for institutional 
investors since no off er to the general public is made.66

Th e 2002 law on collective non-risk capital investment schemes 
provides for a major distinction between common investment funds (fonds 
commun de placement) and investment companies with a variable capital 
(société d’investissement à capital variable).67 Open or closed contractual 
common investment funds do not possess legal personality. Th ey are 
joint ownerships,68 although certain exemptions from traditional civil 
law property concepts have been introduced to facilitate a minimum of 
transferability of fund titles. Once a private off er is made to the public, a fund 
is cannot escape capital market regulation.69 Th e 2002 statute elabo rates in 
detail on the investment strategy of collective investment schemes and lays 
down the framework for a comprehensive risk management strategy.70 Th e 
Luxembourg Finan cial Market Commission (Commission de Surveillance du 
Secteur Finan cier/CSSF) su pervises the activities of the investment funds. 
Investment funds have to be ap proved by the CSSF. Investments in derivatives 
have to be reported to on a regular basis. A 2005 amend ment to the original 
law relaxes prospectus duties on open investment funds.71 Th e statutory 
structure for investment funds implicitly acknowledges the infl uence of UK 
limited private partnerships with their managing general partner and the 
carry vehicle: Th e common invest ment fund is to be managed by managing 
company which takes the form of a stock corpora tion, a private limited 
company, a cooperative, a cooperative organised as a stock corporation, or 

66 Kremer/Lebbe, supra N. 63, § 26.
67 Lois du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, Mémorial 

– Journal Offi  ciel du Grand-Duché de Luxembourg, A – N°151, 31 December 2002. See 
also the explanatory Circulaire CSSF 03/88 of the CSSF, Classifi cation des organismes de 
placement collectifs soumis aux dispositions de la loi du 20 dé cembre 2002 concernant 
les organismes de placement collectif, Luxembourg, 22 January 2003.

68 Cf. Viandier, Les Nouveaux Fonds Communs de Placement, Revue des Sociétés 98 (1980), 
241 (249).

69 See art. 5 of the 2002 law (supra N. 67):
“Est réputée fonds commun de placement pour l’application de la présente partie toute 
masse indivise de valeurs mobilières et/ou d’autres actifs fi nanciers liquides ..., composée 
et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires 
indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont 
représentés par des parts destinées au placement dans le public par une off re publique 
ou privée.”

70 See artt. 41, 42 of the 2002 law (supra N. 67). 
71 See art. 95 of the 2002 law (supra N. 67), as amended.
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a partnership limited by shares.72 Managing companies need approval of the 
CSSF to law fully commence management activities.

b) Venture Capital and Private Equity Investments

Prior to 2004, Luxembourg had very little codifi ed law on investment in 
risk capital.73 Th e 2004 law on investment companies in risk capital (Sociétés 
d’investissement en capital à risque/SICAR)74 introduced a fl exible and tax 
favourable vehicle for investments in risk capi tal.75 Th e SICAR law is intended 
to improve Luxembourg’s competitiveness for equity and venture investments 
in the European Union.76 As a matter of legislative technique, the SI CAR 

72 See art. 7, 77 (1) of the 2002 law (supra N. 67):
“Art. 7: La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de ges-
tion répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 13, de la présente 
loi.
Art. 77 (1): L’accès l’activité des sociétés de gestion au sens du présent chapitre est subor-
donné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L’agrément accordé à une société 
de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les Etats membres de l’Union 
Européenne.
Une société de gestion est constituée sous forme de société anonyme, de société à res-
ponsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une 
société anonyme ou de société en commandite par actions. Le capital de cette société 
doit être représenté par des titres nominatifs.”

73 Under the Circulaire IML 91/75 of 21 January 1991 (Circulaire IML 91/75 de l’Institut 
Monétaire Luxembour geois, Révision et refonte des règles auxquelles sont soumis les or-
ganismes luxembourgeois qui relèvent de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes 
de place ments collectif (“opc”), Luxembourg, 21 January 1991) companies for investment 
in risk capital were those which had been recently created, or which were still developing. 
Th is defi nition covered investments in venture capi tal companies unable to raise addi-
tional funds at the stock exchange, but did not include hedge funds and private equity 
funds with investment strategies into mature companies.

74 Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital (SICAR), Mémorial 
– Journal Offi  ciel du Grand-Duché de Luxembourg, A – N° 95, 22 June 2004.

75 In commenting on the legislative history of the SICAR law, the Circulaire CSSF 06/241 of 
the CSSF, Notion de capital à risque au sens de la Loi du 15 juin 2004 relative á la société 
d’investissement en capital à risque (SICAR), Luxembourg, 5 April 2006, defi nes ‘risk 
capital’ as to include both, venture capital for start-ups and investments in private equity: 
“Le venture capital désigne en règle générale le capital mis à disposition de fi r mes nouvelle-
ment lancées (Start up) ou actives dans des secteurs d’actives à potentiel de développement 
élevé.
La notion de private equity est à comprendre au sens large. Le private equity comporte un 
risque inhérent qui est notamment celui dû au manque de liquidité. Il peut être décrit, par 
opposition aux titres cotés, comme tout investissement dans une société privée non cotée, 
souvent de taille relativement limitée et d’un risque non négli geable.”

76 Cf. Van Asbeck et al., Outbound Acquisitions: European Holding Company Structures, 
884 PLI/Tax 657 (691 et seq.) (2008).
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law does not create new corporate entities.77 It rather seeks a compromise 
between capital market regulation and traditional principles of company 
law: According to art. 3 of the law, statutory rules on corporations, private 
limited companies, partnerships and cooperatives re main unaff  ected unless 
any of these entities qualify as an investment company in risk capital. Spe-
cial requirements on minimum capital, authorisation by the CSSF, accounting 
and dis closure apply.78 Th e Luxembourg law of 24 October 2008 amends the 
2004 law.79 It refl ects the experi ence of private practice with the statutory 
regime on SICAR’s and signifi  cantly lib eral ises the requirement for limited 
partnerships organised as private equity funds.80

Investment companies in risk capital, including limited partnerships, 
have to be regis tered in Luxembourg and must have their administrative 
headquarters in Luxembourg.81 Th e participation in investment companies 
in risk capital is restricted to institutional and profes sional investors and to 
those individuals in conformity with the rules on qualifi ed investors, investing 
at least 125.000 Euros.82 Alternatively, individuals are entitled to invest if they 

77 See art 1 of the 2004 law (supra N. 74):
“(1) Pour l’application de la présente loi sera considérée comme société d’investissements en 

capital à risque, en abrégé SICAR, toute société:
– qui a adopté la forme d’une société en commandite simple, d’une société en comman-

dite par actions, d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, 
d’une société à responsabilité li mitée ou d’une société anonyme de droit luxembour-
geois, et

– dont l’objet est le placement de ses fonds en valeurs de capital à risque dans le but 
de faire bénéfi cier les investisseurs des résultats de la gestion de ses actifs en contre-
partie du risque qu’ils supportent, et 

– qui réserve ses titres à des investisseurs avertis tels que défi nis à l’article 2 de la 
présente loi, et

– dont les statuts prévoient qu’elle est soumise aux dispositions de la présente loi.
(2) Par placement en capital à risque, on entend l’apport de fonds direct ou indirect à des 

entités en vue de leur lancement, de leur développement ou de leur introduction en 
bourse.

(3) Le siège statuaire et l’administration centrale d’une SICAR luxembourgeoise doivent être 
situés au Luxembourg.”

78 Kremer/Lebbe, supra N. 63, § 1388 et seq.
79 Loi du 24 octobre 2008 portant l’amélioration du cadre législatif de la place fi nancière de 

Luxembourg, Mémo rial – Journal Offi  ciel du Grand-Duché de Luxembourg, A – N° 161, 
29 October 2008.

80 Cf. the opinions by the Luxembourg Conseil d’Etat and the Chamber of Commerce: 
Conseil d’Etat, Avis du Conseil d’Etat No. 47.948, Projet de loi portent amélioration du 
cadre législatif de la place fi nancière de Luxem bourg, 11 July 2008; Avis de la Chambre 
de Commerce, Objet: Projet de loi no. 5842, 19 June 2008.

81 See art. 1 (3) of the 2004 law on SICAR’s, supra N. 74.
82 See the statutory defi nition of the ‘investisseur averti’ in art. 2 of the 2008 law (supra N. 

79):
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have been certifi ed as a qualifi ed investor by credit or investment institutions. 
Th e 2008 amend ment to the law on SICAR’s expressly provides for managers 
and those hired by the general partner to participate in the investment even 
if they do not meet the statutory investment threshold of 125.000 Euros.83 
Th is will signifi cantly aff ect the incentive structure for fund managers. It also 
mirrors the UK practice of fund managers organised in a carry vehicle which, 
in turn, is a limited partner of the equity fund.84 Any SICAR is subject to 
the supervi sion of the Luxembourg CSSF.85 A SICAR may not commence 
business without hav ing ob tained the approval of the CSSF. Th e SICAR will 
have to submit its constitutive agree ments to the CSSF (including information 
on its choice of a depository bank) and will be en tered into an offi  cial list, 
once the CSSF is satisfi ed that the statutory requirements have been met. Th e 
CSSF may also request information from a SICAR and, if necessary, inspect 
the books, accounts and other documents. Th e 2004 statute emphasises that 
only business people with standing and experi ence should manage a SICAR, 
their identity has to be disclosed to the CSSF. Th e current law, as amended 
by the 2008 statute, does not require the submission of the prospectus to the 
CSSF prior to the commencement of business activities. Nonetheless, any 
SICAR has to pub lish a prospectus and yearly report, to be put at investors’ 
disposal.86

Th e original 2004 law on the SICAR had required a minimum capital 
of 1m Euros which had to be paid within the fi rst twelve months aft er the 
approval by the CSSF. Partner ships limited by shares and cooperatives operated 
under a more fl exible regime. Th e agree ment for the partnership limited by 
shares and the cooperative statute respectively could pro vide for a variable 

“Est investisseur averti au sens de la présente loi investisseur institutionnel, l’investisseur 
profession nel, ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes:
(1) il a déclaré son adhésion au statut d’investisseur averti et
(2) il investit un minimum de 125.000 Euros dans la société, ou
(3) il bénéfi cie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens de 

la directive 2006/48/CE, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 
2004/39/ce, ou d’une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE cer-
tifi ant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière 
adéquate un placement en capital à risque:

Les conditions du présent article ne s’appliquent pas aux dirigeants et aux autres per-
sonnes qui inter viennent dans la gestion de la SICAR.”

83 See art. 2 of the 2008 law, amending the 2004 law, supra N. 74.
84 See supra sub II.1.b.
85 Kremer/Lebbe, supra N. 63, § 1419 et seq.
86 See art. 23 of the SICAR law, as amended by the 2008 statute (supra N. 79):

“(1) La SICAR doit établir un prospectus et un rapport annuel par exercice.
(2) Les rapports annuels assortis de l’attestation du réviseur d’entreprises doivent être mis 

à la dispo sition des investisseurs dans les six mois, à compter de la fi n de la période à 
laquelle ces rapports se réfèrent.”
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capital, refl ecting the net value of the current total of assets. Accordingly, 
variations in the statutory capital of these entities came into eff ect without 
being registered in the commer cial register. Th e 2004 law strikes a delicate 
balance between the freedom of con tract and protection of the capital 
market and the creditors. For valuation of assets, a good faith estimate of 
the realisation value was prescribed.87 On the other hand, the CSSF was un-
der no obligation to assess the fi nancial situation of the fund manager or the 
managing general partner. Th is was left  to the scrutiny of the institutional 
and professional investors knowl edgeable enough to protect themselves.88 
Th e 2008 amendments of the SICAR legal regime retain the capital minimum 
requirement. Minimum capitalisation, however, may be met through share 
capital and issue premiums. Limited part nerships may now also operate a 
fund with a variable capital equivalent to the net value of their current total 
of assets.89 In devia tion from traditional Luxembourg law on capital main te-
nance in Limited Partnerships, third par ties may not request that a limited 
partner reim burse the fund for any received interest or divi dends, not paid 
out of real profi ts.90 It would seem that, beyond the statutory minimum 
capital, a SICAR lim ited partnership may also be fi nanced by interest free 
loans which do not qualify as share capital.91 Moreover, limited partnerships 
oper ating a SICAR are not required to fi le a list of the limited partners with 
the commercial register.92 A mandatory instrument assuring transpar ency is 
replaced by the market expertise of institutional and professional investors.93 

87 See art. 5 (3) of the 2004 law prior to the 2008 amendments:
“L’évaluation des actifs de la société se base sur la valeur probable de réalisation estimée 
de bonne foi. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites aux 
statuts.”

88 Kremer/Lebbe, supra N. 63, § 1422.
89 See art 4 (2), as amended:

“Les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions, les socié-
tés à responsabi lité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés coopératives organisées 
comme sociétés anonymes, vi sées par la présente loi, peuvent prévoir dans leurs statuts 
que le montant du capital est à tout moment égal à la valeur de leur actif net. Les 
variations du capital social se font alors de plein droit et sans me sures de publicité et 
d’inscription au registre de commerce et des sociétés.”

90 See art. 4 (3), as amended, and art. 17 of the loi modifi ée du 10 août 1915 concernant les 
sociétés commercia les.

91 See art. 4 (3), as amended, and the opinion of the Luxembourg Chamber of Commerce, 
supra N. 80.

92 See art. 4 (3), as amended.
93 Any corporation, private limited company, partnership or cooperative active in the fund 

business will, how ever, have to add ‘SICAR’ to their company in order to alert the market 
to the specifi c risk aspects of its busi ness: See art. 7 of the 2004 law, as amended by the 
2008 law.



ПРИВРЕДНА ДРУШТВА Право и привреда

66

Th e value of the fund assets will now be estab lished on their fair value 
(mark-to-market).94 Th is may be considered as a relaxation of valua tion 
standards and prudential cau tion. It marks, in fact, a more realistic towards 
price mecha nisms on the market. It also oper ates as an incentive for fund 
investors to devise employment contracts and compensation for mulas for 
manager, discouraging overly risky decision-making and opportun istic 
behaviour.

Th e amended law on SICAR’s envisages the establishment of umbrella 
funds.95 A SICAR may now establish multiple investment compartments which 
enjoy segregated invest ment policies and liabilities without aff ecting the legal 
status of a ‘neighbour’ fund. Conse quently, investor rights and creditors’ rights 
in case of insolvency are strictly limited to the fund they have been dealing 
with and may not attach assets of the umbrella fund or other funds organised 
within the SICAR framework. Th e prospectus for the SICAR has to disclose the 
investment policy for each separate fund proposed by the umbrella fund.

3. Switzerland

a) Collective Investment Schemes – Th e Regulatory Framework

Switzerland has completely revised federal legislation on collective 
investments in or der to live up to competitive challenges from the English 

94 Art. 5 (3), as amended:
“L’évaluation des actifs de la société se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être 
déterminée en suivant les modalités décrites aux statuts.”

95 See art. 3 of the amended law on SICAR’s:
“(1) ...
(2) Les SICAR peuvent comporter des compartiments multiples correspondant chacun à 

une partie dis tincte du partimoine de la SICAR.
(3) Dans les documents constitutifs de la SICAR, cette possibilité et les modalités y relatives 

doivent être prévues expressément. Le prospectus doit décrire la politique de l’investisse-
ment de chaque com partiment.

(4) Les titres des SICAR à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale avec ou 
sans mention de valeur.

(5) Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs á un compartiment ou nés à l’occa-
sion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment sont 
limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité 
à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

(6) Chaque compartiment d’une SICAR peut être liquidé séparément sans qu’une telle li-
quidation ait pour eff et d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment. Seule la 
liquidation du dernier compar timent de la SICAR entraîne la liquidation de celle-ci au 
sens de l’article 21 (1) de la présente loi.”
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Limited Partnership and from the Luxembourg regulatory regime.96 
Traditional Swiss rules on fund investment had been found to be too infl exible 
to accommodate the business interests of the hedge fund and private eq uity 
fund investment communities.97 Th e 2007 Federal Act on Collective Invest-
ment Schemes (CISA/Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen) 
attempts to lay down mandatory ground rules both, for open-end and closed-
end investment schemes.98 As a mat ter of legisla tive technique, the details of 
capital market law will have to be fl eshed out by additional regulatory action 
and self-regulation through the in dustry, spe cifi cally tailored to the needs of 
the respective investment scheme. Moreover, the Swiss leg islator has made an 
eff ort to com ply with the relevant EU rules on investment schemes in or der 
to ensure free marketability of Swiss funds within the European Union.99

As under Luxembourg law,100 open-end investment schemes may be 
set up as a contrac tual investment fund or an investment company with 
variable capital.101 Investment funds are organised by a managing Swiss stock 
corporation. Th e managing corporation has to draw up the fund contract 
which has to contain stipulations on investment strategies, distribu tion of 
profi ts, risk management and remuneration for the fund management.102 Th e 
fund con tract and amendments to the contract are subject to approval by the 
Swiss capital market au thori ty.103 Investment companies with variable capital 
are stock corporations with minimum as sets.104 Th e investment company 
must have investment rules to which the statutory rules on the fund contract 

96 Cf. Nobel, Entwicklungen im Bank– und Kapitalmarktrecht, Schweizerische Juristen-Zei-
tung 103 (2007), 7 (8); Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaft srecht (mit 
neuem Recht der GmbH, der Revision und der kollektiven Kapitalanlagen) (Berne, 2nd 

ed. 2007), § 22.1 et seq.
97 Andermatt, Die Swiss Limited Partnership – ein konkurrenzfähiges Investmentvehikel?, 

Schweizerische Juris ten-Zeitung 103 (2007), 481 et seq.; on private equity transactions 
in Switzerland see: Bohrer, Corporate Gover nance and Capital Market Transactions in 
Switzerland (Zurich, 2005), 216 et seq.

98 Baker & McKenzie, supra N. 35, 5 et seq.
99 Meyer-Hayoz/Forstmoser, supra N. 96, § 22.2.
100 See supra, sub II.2.
101 Artt. 7, 9 CISA.
102 Art. 26 CISA.
103 As of 1 January 2009, the Eidgenössische Finanzmarktaufsichtsbehörde (Federal Financial 

Market Surveil lance Authority/FINMA) is charged with approving contracts for collec-
tive investment schemes (see art. 3 of the Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanz-
marktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG, of 22 June 2007, BBl. 2007, 4625); 
on this law: Nobel, Entwicklungen im Bank– und Kapitalmarktrecht, Schweizerische Ju-
risten-Zeitung 105 (2009), 7.

104 Art. 36 CISA.
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apply.105 Th e commencement of business activities does not require authoriza-
tion by capital market authorities. Th e duty to publish a prospectus extends 
to open-end investment schemes.106 A simplifi ed prospectus may be used by 
securities and real estate funds and funds for traditional investments.107

b) Hedge Funds and Private Equity Funds

For a long time, Swiss private equity funds had been organised as a non-
listed stock corporation.108 Swiss legal doctrine and courts had been rather 
liberal towards shareholder agree ments within these non-listed corporations. 
It would seem that the constraints of man datory stock corporation law were 
counterbalanced by shareholders’ freedom of contract which allowed for 
private equity funds tailored to the needs of the investors.109 Th e new fed eral 
act on collective investment schemes marks a departure from that corporate law 
position. Both, hedge funds and private equity funds now assume the legal form 
of a limited partner ship.110 Compared to their UK counterparts, Swiss limited 
partnerships for collective invest ments have to observe a more demanding 
regulatory scheme. Under art. 98 of CISA, the (managing) general partner has 
to be a corporation (Aktiengesellschaft ) with a registered offi   ce in Switzerland 
and a minimum paid-in capital of 100.000 Swiss Francs. Th is corporation may 
only be active as general partner in one single limited partnership for collective 
invest ment schemes. Th e limited partnership is open to limited partners who 
meet the statutory re quirements for ‘qualifi ed investors’ (art. 10 (2) CISA).111 
Prior to soliciting investments from the market, the limited partnership has to 

105 Art. 44 CISA.
106 Art. 75 CISA.
107 Art. 76 (2) CISA.
108 See Zurich Government answer to a parliamentary question: Regierungsrat des Kantons 

Zürich, Session of 8 April 2008, 522nd question (Hedge Funds) (KR-Nr. 74/2008).
109 Groner, Private Equity-Recht (Berne, 2007), p. 60 et seq.
110 Cf. Baker & McKenzie, supra N. 35, p. 110.
111 Under the terms of 10 (3) CISA (quoted from Ghandchi Schmid, supra N. 35, p. 195):

“Qualifi ed investors within the meaning of this act are in particular:
a. supervised fi nancial intermediaries such as banks, securities dealers and fund man-

agement compa nies;
b. supervised insurance institutions;
c. corporate entities under public law and employee welfare institution with a profes-

sional treasury de partment;
d. enterprises with a professional treasury department;
e. high net worth individuals;
f. investors who have concluded a written asset management agreement with a fi nan-

cial intermediary according to subparagraph a.”
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apply for an authorisation by submitting the partner ship agreement in writing 
(art. 13, 15 CISA). Th e partnership agreement must contain stipu lations on 
the investments, the investment policy, investment restrictions, risk diversifi -
cation, the risk related to the investment and investment techniques (art. 102 
(1) CISA). Th e pro spectus off ering the fund investment will have to reiterate 
the investment policy of the fund.112 For practical purposes, the prospectus will 
invariably contain the draft  partnership agree ment.113

Th e Swiss statute on collective limited partnerships for collective 
investment schemes does not provide for extensive protection of limited 
partners’ rights. Th e limited partners are reduced to inspection and 
information rights (art. 106 CISA). In the UK, the English and Scottish Law 
Commission have suggested to extend limited partners’ rights to controlling 
certain business decisions taken by the managing general partner.114 Under 
Swiss law, private contracting would allow for conferring control rights on 
limited partners. Th e Swiss statute relies on the bargaining power of the 
limited partner-investors to improve their legal position towards the fund 
management structure. According to art. 105 CISA, the limited partnership 
agreement may empower the managing general partner to decide upon the 
exit or entry of limited partner investors. It would seem that such a provision 
operates both, as a sanctioning mechanism against limited partners in breach 
of their contractual obligations, and as an exit provision for those who want 
to sell their participation on a retail basis.

By allowing collective investment schemes to assume the legal form of 
a limited part nership Swiss law has chosen a private contracting approach for 
corporate governance struc tures of hedge funds and private equity funds. Th e 
right of the limited partners can be fl eshed out according to their information 
needs. Moreover, the Regulation on Collective Investment Schemes envisages 
private contracting to establish decision-making procedures to avoid con fl icts 
of interest. Under art. 119 of the Regulation, the managing general partner 
may delegate investment decisions to qualifi ed (third) parties. Sophisticated 
collective investment schemes could therefore even establish a system of 
‘Chinese walls’.115

112 For the minimum content of a prospectus cf. annex I to the Regulation on Collective 
Investment Schemes of 22 November 2006 (Kollektivanlagenverordnung, KKV), AS 2006, 
5787/SR 951.311.

113 Cf. the Joint Draft  Prospectus and Limited Partnership prepared by the Swiss Funds As-
sociation and the Swiss Private Equity and Corporate Finance Association and approved 
by the Swiss Federal Banking Commis sion, 5 June 2007 (SECA SFA LP PRO_d_070605) 
(Muster-Dokumentation Kommanditgesellschaft  für kollek tive Kapitalanlagen erstellt von 
der SECA und der SEFA).

114 See supra sub II.1.c.
115 Cf. Blundell-Wignall/Bismuth, Gouvernement d’entreprise et capital-investissement, in: 

Private equity et capitalisme français, supra N. 36, 157 (164).
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Swiss law takes a rather complicated position on market transparency 
and risk man agement. Although the prospectus and the limited partnership 
agreement are to set out risk management strategies, the relevant standards 
are codifi ed in the capital market pro visions and the capital maintenance 
rules applicable to the managing general partner in its capacity as a stock 
corporation (Aktiengesellschaft ). Under the terms of art, 14 (1) CISA the 
authorisation to establish a limited partnership as a collective investment 
scheme will be granted if, amongst other things, the persons responsible for 
the administration and the man agement of the fund en joy a good reputation 
and the observance of the statutory duties is ensured by in ternal regula tions 
and an appropriate business organisation. Th e Swiss legislator has decided for 
stock corporations to be the only legal managing general partner of the limited 
partnership. It has been thought that disclosure duties for stock corporations 
would contribute to a higher level of transparency. But in the context of 
Swiss corporation law, many disclosure duties may be properly discharged 
if relevant information is contained in the annual report to the sharehold ers. 
Th is does very little to increase the level information for potential investors 
who want acquire more information about the managing general partner and 
the hedge fund or equity funds controlled by him.116 Like most continental 
European countries Swiss law places some reliance on the minimum capital 
requirement.117 Against the UK experience with reputa tion mechanisms and 
self-enforcing rules in the industry, this is an attempt to replace fl exibility 
by mandatory standards. Although the managing general partner will have 
to prove that the minimum capital has been fully paid in, there will be very 
little the creditors can get hold of in the event of insolvency. Under these 
circumstances, capital maintenance rules for the man aging general partner 
will only operate as an early warning mechanism to honour stan dards of 
good corporate governance to the fund.118 Contrary to the assumptions of 
the Swiss legislator, stock corporations do not automatically make better 
general partners for hedge funds and private equity funds. Standards of good 
behaviour promulgated by the self-regula tory authorities would appear to be 
more effi  cient as they attempt to establish behav ioural standards for those 
who make the day-to-day investment decisions.119

116 Cf. Baker/McKenzie, supra N. 35, p. 110.
117 See, e.g., the elaborate rules of art. 19 et seq. of this Regulation on Collective Investment 

Schemes, supra N. 112.
118 See the criticism by Andermatt, supra N. 97, Schweizerische Juristen-Zeitung 103 (2007), 

481 (482).
119 Cf. Swiss Funds Association, Draft  Code of Conduct (Verhaltensregeln für die sch-

weizerische Fondswirt schaft ), 28 February 2009 (SFA CoC_d_090228); id., Guidelines 
on valuation and disclosure of data on the performance of collective investment schemes 
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Th e Swiss regime on hedge funds and private equity funds runs on 
high compliance costs, as the document requirements for the authorisation 
proceedings are likely to deter small funds. Moreover, once an authorisation 
has been obtained, the standards will have to be maintained lest the activities 
of a fund will be reassessed by the public authorities. Only fi  nancially powerful 
investors will therefore sign up for a limited partnership agreement. Given the 
ineffi  ciency of capital maintenance rules, the limited partners of a Swiss hedge 
fund or a private equity fund will have to rely on reputation mechanisms 
and informal private en force ment. It is perhaps too early to assess whether 
the Swiss limited partnership for collec tive in vest ment schemes will have a 
meaningful future in the regulatory competition for the best legal form of 
fund investment. Currently, the Swiss tax treatment for income from a car-
ried interest vehicle is far from clear, and income received from the limited 
partnership does not appear to be tax-transparent.120

4. France – Private Equity Funds

a) Statutory Framework for Collective Investment Schemes

At the end of 2007, 8.243 French collective investment schemes managed 
assets with a net value of 1.351 bn Euros.121 During the fi rst six months of 
that year, investments into pri vate equity and hedge funds had been growing. 
Based on the total amount of funds invested in Europe in venture capital and 
private equity, France was second only to the UK.122 But with the crisis of the 
credit markets, private equity business experienced a decline by the end of 
2007.123 More over, in 2008 French investors moved out of investment funds, 
looking for more profi t able investment opportunities.124

In the context of French company law and capital market regula-
tions, a collective in vestment scheme for long-term investments may be 
structured as a Fonds Commun de Place ments (FCP), or as an investment 
company with variable capital investment (Société d’investissement à capital 

(Richtlinien zu Berechnung und Publikation von kollektiven Ka pitalanlagen), 16 May 
2008 (SFA RL Fondsperformance_d_080516).

120 Cf. Baker/McKenzie, supra N. 35, p. 120.
121 Autorité des marchés fi nanciers, Rapport annuel 2007 (Paris 2008), p. 19.
122 Gallot/Ricol, France Investissement: un premier bilan, in Private equity et capitalisme 

français, supra N. 36, 301 (302).
123 Autorité des marchés fi nanciers, Rapport annuel 2007, supra N. 121, p. 52.
124 Le Figaro online, Les Français ont retiré près de 40 milliards d’euros des sicav en 2008, 

28 January 2009, http://www.lefi garo.fr/placement/2009/01/28/05006-20090128ART-
FIG00366-les français.
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vari able/SICAV).125 Th e FCP does not have legal personality; it is a joint 
ownership which has to be represented by a managing corporation.126 Th e 
participation certifi cates in the funds are freely tradable. Consent to the 
FCP founding instrument is deemed to have been given by acquisition of a 
fund certifi cate. Th e SICAV is a corporation to which the company law rules 
on listed corporations apply.127 Th e SICAV’s are also subject to corporate 
governance rules generally associated with listed corporations.128 Th e 
investors buy shares of the SICAV which re-invests, and may also pursue 
business strategies typical of hedge funds. Many SICAV’s have come to be 
managed by spe cial entities,129 mildly reminis cent of the management team 
organised in the carry vehicle of English Limited Partnerships. Th e SICAV is 
exempted from the tax regime normally applica ble to corporations. It is, in 
fact, as tax-transparent as a limited partnership.130 Both, the SICAV and the 
FCP are heavily regulated,131 requiring the publica tion of a prospectus and 
the approval of the French Capital Market Authority (Autorité des marches 
fi nanciers/AMF). Th ere is subcategory to the FCP which allows for fund 
investment into risk capital (Fonds commun de placement à risques/FCPR), 
provided that mandatory in vestment and risk management guidelines are 
ob served.132

125 Art. L. 214-2 Code Monétaire et Financier; cf. Merle, Droit commercial – Sociétés com-
merciales (Paris, 12th ed. 2008), §268.

126 See art. L. 214–24 Code Monétaire et Financier:
“Le fonds commun de placement est constitué à l’initiative conjointe d’une société de 
gestion ... “de portefeuille ”, chargée de sa gestion, et d’une personne moral dépositaire 
des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La souscription ou l’acquisition de parts d’un fonds commun emporte acceptation du 
règlement.”

and art. L. 214–25 Code Monétaire et Financier:
“Le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée 
de sa gestion Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou 
intérêt des porteurs de parts.
Le siège social et l’administration centrale de la société sont situés en France.”

127 See art. L. 214–15 Code Monétaire et Financier:
“La société d’investissement à capital variable dite “S.I.C.A.V” est une société anonyme 
qui a pour objet la gestion d’un portefeuille ... d’instruments fi nanciers et de dépôts...”

128 Commission Bancaire (Paris), Bulletin Mensuel, June 2002, N° 369.
129 Merle, supra N. 125, § 327.
130 Cozian/Viandier/Deboissy, Droit des sociétés (Paris, 20th ed. 2007), § 72.
131 For a comparison of SICAV and FCP see: Autorité de marches fi nanciers, L’investisse-

ment en SICAV et FCP (OPCVM), Paris, October 2008.
132 See art. 214–36 et seq. of the Code Monétaire et Financier.
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b) Competitive Pressures for Private Ordering

Although exemptions from the FCPR regime were available, it had been 
diffi  cult to rep licate the market terms commonly used in English partnership. 
In 2003 and 2008, France in troduced modifi cations to its capital market rules, 
allowing for collective (risk) investment schemes comparable to the English 
Limited Partnership for private equity funds or the Lux embourg SICAR.133 
Under art. 214–38 et seq. of the French Code Monétaire et Financier quali fi ed 
inves tors (i.e. institutional and professional investors and wealthy individuals) 
may subscribe to a contractual fund for risk investments (FCPR contractuel).134 
In fact, member ship in such a fund is ‘contractual’ as it confers the right to opt 
out of the statutory regime of investor pro tection. To commence investment 
activities, the managing corporation will have to notify the AMF, but there is 
no formal approval requirement. Moreover, the internal rules do not require 
authorisation. Th e fund member do have to contract for their optimal level 
of investor protec tion. Th e fund must publish a prospectus, disclosing the 
internal fund statute.135

For the SICAV, a greater amount of freedom of contract had come 
in 2005. Amend ments to the Code Monétaire et Financier and to the 
Règlement Général of the AMF provided for the establishment of a ‘contrac-
tual’ investment company with variable capital.136 Th e con tractual SICAV is 
now open for institutional investors and individuals who make a minimum 
investment of at least 30.000 Euros and are able to demonstrate a professional 

133 See supra, sub II.1.; II.2.
134 See art. L. 214–38–1 Code monétaire et fi nancier:

“Un fonds commun de placement à risques est un fonds commun de placement à ris-
ques qui a pour vo cation:
1° À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital 
de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négocia-
tions sur un marché d’instruments fi nanciers ... ou, ..., en parts de sociétés à responsa-
bilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut dans l’Etat de résidence;
2° Ou à être exposé à un risque aff érent à de tels titres ou parts par le biais d’instru-
ments fi nanciers à terme.
L’actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou 
étranger, re présentatifs d’un placement fi nancier dans une entité ainsi que des avances 
en compte courant consen ties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés 
dans lesquelles le fonds commun de pla cement à risques contractuel détient une partici-
pation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans 
la limite d’un pourcentage de leur actif fi xé par décret, acquérir des créances sur des 
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments 
fi nancier...”

135 See: Autorité des Marchés Financiers (Paris), Questions réponses sur la création des 
FCPR contractuel, 5 november 2008.

136 See: Règles de fonctionnement des OPCVM contractuels: questions-réponses, Revue 
Mensuelle de l’Autorité des marchés fi nanciers, N° 17 (September 2005).
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experience in the sector they are planning to invest in.137 As a matter of 
legislative technique, the SICAV is converted into corporation with limited 
access: Th e charter of the contractual SICAV has to stipulate expressly 
that is only open to investors qualifying for the requirements specifi ed by 
the French AMF.138 By agree ment between the founding shareholders, the 
statutory pattern for listed corporations is modi fi ed to confi ne subscription of 
shares to a small group of insti tutional and professional inves tors and wealthy 
individuals. Although the contractual SICAV will have to publish a pro spectus 
setting its governance structure it is exempt from the normal AMF approval 
proce dures. Under a combination of company law and rather convoluted capi-
tal market regulations, sophisticated investors may exercise their freedom of 
contract and tai lor an investment struc ture to their needs. Th e AMF may step 
in and revoke the ex emption should the contractual SICAV be found to be in 
breach of capital market regula tions.

5. Germany

a) Statutory Basics

From a capital market law perspective, the current German regulatory 
approach to wards hedge funds and private equity funds is far from being 

137 See art. 413–35 of the Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers:
“Les parts des FCP et les actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande 
des porteurs et des action naires sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas 
échéant, des commission de souscription.
Toutefois, la souscription et l’acquisition des part ou des actions OPCVM sont réser-
vées:

1. ...
2. ...
3. ...
4. Aux investisseurs dont la souscription initiale est d’au moins de 30 000 euros et qui 

ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur fi nancier, une position profession-
nelle leur ayant permis d’acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par 
l’OPCVM qu’ils envisagent de souscrire;

5. Aux société répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos:
(a) Total bilan supérieur à 20 000 000 d’euros;
(b) Chiff re d’aff aires supérieur à 40 000 000 d’euros;
(c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d’euros;
6. Aux investisseurs dont la souscription initiale est d’au moins de 30 000 euros et qui 

détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts 
d’assurance vie ou une portefeuille d’instrument fi nanciers;

7. Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250 000 
euros ...” 

138 See Note détaillée issued by the French Autorité des marches fi nanciers on a Model 
SICAV Contractuelle, www.amf-france.org/bio/bio_pdfs/nip_notice_produit/78834.pdf 
(last visited 12 March 2009).
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comprehensive. Th e 2003 In vestment Law on Investment Companies139 focuses 
on investment funds managed by a stock corpora tion (Aktiengesellschaft ) or 
a private limited company (Gesellschaft  mit beschränkter Haft ung), and on 
investment corporations (Investmentaktiengesellschaft ).140 Th e managing 
company (Kapitalanlagegesellschaft ) needs a minimum starting capital of at 
least 300.000 Euros. If the value of the managed assets is higher, the capital 
has to be increased.141 If the collective investment scheme is organised as an 
Investmentaktiengesellschaft , the capital may be vari able, as in the case of the 
French SICAV, but a minimum starting capital of 300.000 Euros is required.142 
Under the terms of the statute, both, the company managing the invest ment 
fund and the investment corporation have to obtain the approval from the 
German capi tal market authority (Bundesan stalt für Finanzdienstleistungen/
BaFin). Th e permission will be refused if the corporate management does 
not have the necessary expertise or is otherwise unfi t to lead an investment 
company. In an at tempt to protect investors, the statute prescribes general stan-
dards of good corporate practice and adequate risk management strategies 
for investment cor porations. To that eff ect, the collective investment scheme 
ought to be so or ganised that con fl icts of interest between the com pany 
and individual investors, between vari ous classes of investors, and between 
diff erent types of investment can be minimised. Risk management strategies 
have to be implemented which guarantee that any risk exposure and its eff ects 
on the total assets of the investment company can be controlled and assessed 
at any time.

b) Venture Capital and Private Equity Funds

In 2008, the federal legislator passed a law on Participations in Venture 
Capital (Wag nis kapitalbeteiligungsgesetz).143 Th e scope of the law is, however, 
rather limited. It is con fi ned to equity investments in corpora tions and 
private limited companies, but does not in clude venture capital investments 
into limited partnerships which play an important role for struc turing family 
enterprises.144 Nor do the statutory rules on venture capital companies cover 

139 Investmentgesetz (InvG) of 15 December 2003 (BGBl. I 2676).
140 See §§ 1, 2 InvG.
141 § 11 InvG (Capital Requirements).
142 §§ 97 (1), 104 InvG (Capital of investment corporation).
143 Art. 1 of the Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligun-

gen (Law on Modernis ing the Legislative Framework for Capital Investments) of 12 Au-
gust 2008 (BGBl. I 1672).

144 Fischer, Die Reform des Rechts der Unternehmensbeteiligungsgesellschaft en, Wert-
papiermitteilungen 2008, 857 (860); see also the expert statements prepared by the 
Bundesverband Kapital für den Mittelstand e.V., Deut sche Beteili gungs AG, Achleith-
ner/Kaserer and Einem, for the Parliamentary Hearing before the Finance Com mittee of 



ПРИВРЕДНА ДРУШТВА Право и привреда

76

private equity investments outside the European Economic Area. Th us, a 
substantial branch of current German equity investments remains largely 
unregulated.145 Most private equity funds which supply ven ture capital 
continue as limited partnerships.146 As such limited partnerships for ven ture 
capital funding are embedded in a network of contractual agreements which 
spec ify in great detail the investment strategies of the fund, the rights and 
duties of the managing general partner and the limited partner.147 Private 
equity funds organised as limited partner ships pose a double challenge to 
German company and capital market laws. Limited partner-investors expect 
the fund man agement to observe certain capital market standards. Moreover, 
by having fund managers implement a profi t-maximising strategy in the 
interest of the limited partners it is hoped that spill-over eff ects will improve 
professional standards on the market for investments into pri vate equity 
funds.

Traditionally, German courts have been reluctant to interfere with 
the part ners’ free dom of contract, as evidenced in the limited partnership 
agreement. Nonetheless, courts have acknowledged the specifi cities of 
limited partnerships with a corporate structure. In these partnerships, a 
private limited company (Gesellschaft  mit beschränkter Haft ung/GmbH) in-
variably takes the role of managing general partner. Th e managing general 
partner plays a decisive role in devising corporate structure of the limited 
partner. It is also the managing general partner who prepares the prospectus 
memorandum, setting out the details of the fund and the envisaged investment 
strategy. Under these circumstances, pro spective investors are faced with 
a take-it-or-leave-it decision. Undoubtedly, there is no manoeuvring space 
for in dividual contract negotiation. In a line of cases, the German Supreme 
Court (Bundesgerichtshof) has introduced capital market standards into the 
interpretation of limited partnership agreements with a corporate structure.148 

the Deutscher Bundestag, Berlin 22 October 2007, and the Proceedings of the Hearing 
(Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode, Wortprotokoll Nr. 16/72 (Finanzausschuss)), 
available at: http://www.bundestag.de/Ausschuesse/a07/anhoerungen/072/index.html.

145 Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaft en e.V. (German Private Equity 
and Venture Capi tal Association), Private Equity Gesetz kommt nicht – MoRaKG läuft  in 
Leere, Press Release of 18 October 2007.

146 Winkler, Rechtsfragen der Venture Capital-Finanzierung (Berlin, 2004), p. 32 et seq. 
147 Winkler, supra 146, p. 39 et seq.
148 Hopt, Inwieweit empfi ehlt sich eine allgemeine gesetzliche Regelung des Anlegerschutz-

es? (dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der Publikumspersonengesellschaft en, 
namentlich der Abschreibungsgesellschaft  en und geschlossenen Immobilienfonds), 
Gutachten G für den 51. Deutschen Juristentag, (Munich 1976), G 77 et seq.; id., Vom 
Aktien– und Börsenrecht zum Kapitalmarktrecht? (Teil 2: Die deutsche Entwicklung im 
inter natio nalen Vergleich), Zeitschrift  für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaft sre-
cht (ZHR) 141 (1977), 389 (404 et seq.); Wiedemann, Gesellschaft srecht, Band II: Recht 
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Technically, this is justifi ed on grounds of controlling the sub stance of the 
agreements (Inhaltskontrolle),149 as they have as sumed the char acter of a stan-
dard contract with very little individual choice as to specifi c stipulations.150 
Th is interpretive approach is a major step towards accepting a limited 
partner ship as a viable struc ture for pri vate equity funds. But it does not fully 
appreciate the econom ics of the market for private equity investments. Nor 
does this approach suffi  ciently accom modate the eco nomics of pri vatising 
public goods on company law and capital market regula tion levels. French, 
Luxem bourg and Swiss regulations on the fonds communs de placement and on 
in vestment compa nies illustrate that investment funds with professional and 
institu tional inves tors require less regulatory intervention than those where 
the average, non-profes sional in vestor places money.151 Th is is not to argue 
that capital market standards should not be applica ble to limited partnerships 
established between institutional and professional in vestors. UK experience 
with private equity funds suggests, however, that in spite of tax-driven stan-
dardisation private or dering exists and unprofessional behaviour of the 
fund man agement is sanctioned by reputa tion mechanisms.152 For German 
partnership law, this will require a fl exi ble approach, distin guishing open 
funds from those which are only accessible to institutional and professional 
investors. Arguably, legal standards for closed funds might be confi ned to 
behavioural stan dards for the fund management which should also address 
the capital market implications of limited partnership agreements. Open 
funds may require distin guish more intensive judicial intervention, further 
buttressed by mandatory capital market regulations.

III Whither Regulation for Private Equity Funds?

Any regulatory policy on private equity funds has to address two 
private ordering problems. Allowing private investors to organise their funds 

der Personengesellschaft en (Munich, 2004), 765 et seq.; Schmidt, Gesellschaft srecht (Co-
logne, 4th ed. 2002), 1681 et seq.; Haar, in: Perspektiven des Wirt schaft s rechts, supra N. 
38, 141 (162).

149 Schmidt, in: Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch (Munich, 2nd ed. 2007), § 
230 HGB, Rn. 125.

150 Wagner, in: Assmann/Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts (Munich, 3rd 2007), 
§ 16 Rn. 47, 152 et seq.; see BGH (Bundesgerichtshof/Federal German Supreme Court), 
Judgment of 14 April 1975, BGHZ 64, 238 (241); BGH Judgment of 3 May 1982, BGHZ 
84, 11 (14); BGH, Judgment of 10 June 1991, Betriebsberater (BB), 46 (1991), 1814 (1815 
et seq.); BGH, Judgment of 27 November 2000, Neue Zeitschrift  für Gesellschaft s recht 
(NZG) 4 (2001), 316 (317 et seq.).

151 See supra, sub II.2–4.
152 See supra, sub II.1.
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without government interference is to accept a high degree of privatisation of 
corporate governance standards. Privatisation of corporate governance rules 
in the private equity sector does not necessarily go along with privatised capital 
markets, but UK experience illustrates that two public goods, the production 
of partnership law and the capital markets have been privatised. In living up to 
the challenges of regulatory competition, Continental European jurisdictions 
have created investment mecha nisms which come very close to the English 
and Scottish limited partnership model of private equity funds. Technically, 
this ‘rapprochement’ is construed as a contractual opt-out of man datory capital 
market law. Although some constraints are maintained, a group of qualifi ed 
investors may arrange their own funds and their own governance rules. As 
direct regulatory intervention recedes, enforcement of corporate governance 
and capital market standards moves from an ex ante to an ex post perspective. 
In providing for the contractual opt-out in vestment laws introduce an incentive 
for parties to protect themselves by private ordering. By implication, this 
requires sanctioning mechanisms by reputation. Th ere is some disagreement 
between the UK law and its continental counterparts as to the effi  ciency of 
these mechanisms. Whereas current UK practice implicitly acknowledges 
positive spill-over eff ects on capital market standards continental European 
jurisdictions remain more sceptical. Capital market rules remain in eff ect, 
albeit as hypotheti cal sanctioning mechanisms if internal private or dering 
fails. Sometimes, capital market ex ante rules are abandoned, but company 
law ex ante requirements such as capital maintenance rules for the general 
partner of a limited partnership or the managing company of an invest ment 
fund remain in eff ect.

Current European practice suggests that private limited partnerships 
or comparable company law or investment laws structures are highly effi  cient 
in developing governance structures for investment funds with qualifi ed 
investors. Private ordering in the context of private equity funds is about the 
degree of opt-out from ex ante state intervention on the basis of standardised 
tax-compatible contracts. What is less clear is how far this privatisation of 
public goods should be carried.153 As soon as qualifi ed investors become less 
dominant and the general public begins to invest into funds, information for 
the purposes of capital market transparency acquires a new quality.154 Where 
fi nancial intermediaries fail, mandatory capital market rules have to step in. 
In the current policy debate, the externalities of private equity funds need 
to be identifi ed with greater precision. Clearly, standards of reporting and 
valua tion may need improvement. Confl icts of interest and problems of risk 

153 See the carefully balanced policy analysis in: FSA, A regulatory response to the global 
banking crisis, Discussion Paper 09/2 (London 2009), 120.

154 Cf. Hopt, Gutachten G zum 51. Deutschen Juristentag, supra N. 148, G 62 et seq.
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management and of transparency have to be resolved. On the other hand, 
the interface between company law and capital market law should not be 
distorted by a misconception about the important role of private equity on 
the markets.

др Rainer KULMS, LL.M.
Макс Планк Институт за упоредно и међународно приватно право, 
Хамбург, Немачка

PRIVATE EQUITY ФОНДОВИ У ДОБА КРИЗЕ:
ПРИВАТНО УРЕЂЕЊЕ НАСУПРОТ

ИМПЕРАТИВНОМ ПРАВУ?

Резиме

Аспекти приватног уговарања у области инвестирања фондо-
ва заокупља пажњу актуелне политичке расправе. Претпоставља се 
да финансијска криза има корене у претераном ослањању на приват-
но уређење. Ближа анализа показује да свака регулаторна политика о 
инвестиционим фондовима мора да се осврне на два проблема, одржа-
вање стандарда корпоративног управљања унутар фондова и приват-
не инвестиције из угла тржишта капитала. Овај рад истражује спрегу 
компанијског права и регулативе тржишта капитала у области private 
equity фондова. Упоредноправни преглед укључује Велику Британију, 
Луксембург, Швајцарску, Француску и Немачку, и процењује конкурент-
ски утицај енглеског командитног друштва на континентално-европ-
ске јурисдикције.

Кључне речи: private equity фондови, компанијско право, регулатива 
тржишта капитала.
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професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду

ОСНОВИ ЗА ИСТУПАЊЕ ЧЛАНА ИЗ ДРУШТВА СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Резиме

У раду се анализирају основи за иступање члана из друштва с огра-
ниченом одговорношћу према Закону о привредним друштвима Републике 
Србије из 2004. године, уз указивање и на нека решења у упоредном праву. 
Аутор подвлачи значај овог института због релативне затворености 
овог типа друштва, као и на могућности уређивања ових питања угово-
ром о оснивању или уговором чланова друштва. У раду се затим анали-
зирају појединачни законски основи за иступање члана из друштва, као и 
„други оправдани разлози“ као општи основ за иступање.

Кључне речи: друштво с ограниченом одговорношћу, иступање из 
друштва, основи за иступање, оправдани разлози.

I Уводне напомене

Чланство у друштву са ограниченом одговорношћу може преста-
ти на више начина. При томе чланство може престати како вољом самог 
члана, тако и против његове воље.

Вољом члана, чланство у пракси најчешће престаје преносом уде-
ла на друго лице, у поступку слободног преноса или у поступку прено-
са уз право пречег стицања удела од стране друштва и других чланова 
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друштва.1 Поред тога, чланство вољом члана друштва може престати и 
иступањем члана из друштва.

Противно вољи члана чланство престаје у случају искључења чла-
на из друштва.2

Иначе, како иступање тако и искључење као начини престанка 
чланства у друштву са ограниченом одговорношћу заснивају се на ис-
том правном принципу. Наиме, код свих трајних приватноправних, по-
себно уговорних односа, правило је да постоји могућност једностраног 
изласка из таквог односа када за то постоје важни, оправдани разлози. 
Како код чланског односа у капиталским привредним друштвима нема 
могућности отказа као код облигационих уговора закључених на неод-
ређено време, то се у праву привредних друштва престанак чланства 
на основу једностране воље једне стране у чланском односу сматра не-
опходном алтернативом одсуства могућности његовог отказа.3

Као што је познато, могућност једностраног прекидања чланског 
односа није на једнак начин уређена код друштава капитала. Код ак-
ционарског друштва, као изразитог друштва капитала, могућности јед-
ностраног прекида чланског односа су веома сужене. Тако једнострани 
прекид чланства од стране акционара није могућ (акционар се може 
ослободити чланства само преносом акције на друго лице), док је јед-
нострани прекид чланског односа од стране друштва могућ, али само 
у поступку кадуцирања. Код друштва са ограниченом одговорношћу, 
као капиталском друштву са јасно препознатљивим и мање или више 
наглашеним персоналним елементима, једнострани прекид чланства је, 
међутим, могућ како од стране члана, тако и од друштва. Члан може ис-
тупити из друштва, а друштво може искључити члана из друштва када 
за то постоје важни, односно оправдани разлози.

1 О овом начину престанка чланства види више: С. Шогоров, „О праву слободног 
преноса удела у друштву с ограниченом одговорношћу“, Право и привреда, бр. 
5–8/2008, стр. 94 и сл.; С. Шогоров, „Право пречег стицања удела у друштву с огра-
ниченом одговорношћу“, Правни живот, 2008, бр. 12 Том IV, стр. 21 и сл.

2 О искључењу члана и друштва види више: С. Шогоров, „Искључење члана из 
друштва с ограниченом одговорношћу – поступак и правне последице“, Правни 
живот, 2007, бр 12, Том IV, стр. 69 и сл.; С. Шогоров, „Основи за искључење члана 
из друштва с ограниченом одговорношћу“, Зборник радова „Српско право – некад и 
сад“, Крагујевац, 2007.

3 Упор.: Sudhoff , Der Gesellschaft svertrag der GmbH, München, 1969, стр. 355. За швај-
царско право: von Steiger, „Die Gesellschaft  mit beschränkter Haft ung“, у: Kommen-
tar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band, Obligationenrecht, Zürich, 1965, стр. 
530.
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II Иступање члана из друштва у упоредном праву

У погледу могућности иступања и искључења члана из друштва 
са ограниченом одговорношћу постоје у упоредном праву извесна коле-
бања и неуједначена решења. Начелно се може рећи да су ове могућнос-
ти уже у правима у којима друштво са ограниченом одговорношћу има 
наглашеније карактеристике друштва капитала, док су шире у правима 
у којима је код овог типа друштва већа присутност персоналних елеме-
ната. Ипак, из практичних потреба, институт иступања из чланства је 
временом прихваћен у већини националних права, делом кроз законско 
регулисање, делом кроз одговарајућу судску праксу.

У том погледу карактеристичан је пример немачког права, у чијем 
окриљу је овај тип друштва и настао. У Закону о друштвима са огра-
ниченом одговорношћу Немачке нема посебних одредаба о могућности 
иступања члана из друштва. Потребе праксе су, међутим, биле такве да 
је судска пракса изградила овај институт и поред непостојања законске 
регулативе, позивајући се на опште принципе уговорног права.4 Наиме, 
судови су пошли од принципа који важи у уговорном праву да се код 
свих трајних уговорних односа мора признати могућност отказа, однос-
но иступања из таквог односа, па су временом овај принцип почели да 
примењују и на иступање члана из друштва са ограниченом одговор-
ношћу, као трајног односа који је настао на основу уговора о оснивању 
таквог друштва.5 Таква могућност је, најпре, призната за друштва са 
ограниченом одговорношћу картелног типа, затим је проширена и на 
друштва код којих чланови имају трајне споредне чинидбе, да би данас 
била прихваћена као општа могућност код свих друштава са ограниче-
ном одговорношћу. Ипак, иступање је могуће само из важних разлога. 
Као важне разлоге теорија и судска пракса сматрају оне разлоге због 
којих би привредни интереси члана били тешко оштећени даљим ос-
танком у друштву (односно испуњавањем обавеза по основу споредних 
чинидби) па се више не може сматрати да би даље задржавање члана у 
друштву било у складу са начелом савесности и поштења.6

У другим правима иступање члана из друштва са ограниченом 
одговорношћу је законски регулисано као опште право члана, које се 
може користити под условима предвиђених законом. Тако је у швајцар-
ском праву изричито предвиђено право члана на иступање из друштва 
из важних разлога, независно од тога да ли је то право предвиђено уго-
вором о оснивању друштва, односно статутом или не. Статутом (уго-
вором о оснивању друштва) се, међутим, ово право може проширити, 

4 В.: Beck’sches, Handbuch der GmbH (Zätsch), München, 1995, стр. 803.
5 В.: Sudhoff , Der Gesellschaft svertrag der GmbH, München, 1969, стр. 355.
6 Ibidem.
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тако да се може користити независно од карактера разлога за иступање, 
као што се може и везати за испуњење статутом предвиђених претпос-
тавки, али се никад не може искључити нити сузити у односу на законско 
право иступања.7 Наше право припада овој групи права, будући да је 
Законом о привредним друштвима право на иступање предвиђено као 
опште право члана друштва већ по основу закона, независно од даљег 
регулисања у уговору о оснивању или статуту друштва.8

III Законско и аутономно уређивање

Институт иступања члана из друштва са ограниченом одговор-
ношћу је у нашем праву уређен Законом о привредним друштвима, али 
се, у законом предвиђеним оквирима, одређена питања у вези са исту-
пањем члана из друштва могу уређивати и аутономно, одговарајућим 
општим актом друшта.

Шта се може аутономно регулисати?
Према закону, „оснивачким актом или уговором чланова друштва 

с ограниченом одговорношћу могу се одредити основи, поступак и пос-
ледице престанка својства члана друштва укључујући уговорну казну 
или накнаду штете по основу искључења или непрописног иступања из 
друштва“.9

Поред тога закон надаље садржи норму према којој се оснивачким 
актом или уговором чланова друштва с ограниченом одговорношћу не 
може „унапред искључити право иступања из друштва и члан друштва 
се не може унапред одрећи тог права, нити се тим актом може искључи-
ти право члана друштва на одрицање захтева према друштву по основу 
непрописног искључења, као и право друштва на захтев против члана 
друштва за непрописно иступање из друштва“.10

Овако формулисана законска норма је нејасна и конфузна, па ће 
се тешко примењивати у пракси. Па ипак, чак и из оваког текста норме, 
могуће је извући бар три несумњива закључка. Прво, актом о оснивању 
или уговором чланова друштва се не може унапред искључити пра-
во члана на иступање из друштва. Друго, ни члан друштва се не може 
унапред одрећи тог права. Додуше, стилизација законске норме је таква 
као да се немогућност одрицања од тог права такође везује за ове акте, 
што је бесмислено, јер је већ садржано у првом делу норме. Због тога би 
вероватно други део норме требало тумачити тако да се односи на сва-

7 В.: Закон о облигацијама Швајцарске, чл. 822 ст. 1 и 2.
8 В.: Закон о привредним друштвима (ЗПД) из 2004. године, чл. 178.
9 В.: ЗПД, чл. 177 ст. 1.
10 В.: ЗПД, чл. 177 ст. 2.
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ко унапред извршено одрицање члана од права на иступање. Коначно, 
јасно је да се друштво не може унапред одрећи права на захтев против 
члана за непрописно иступање из друштва.

Поред наведеног, оснивачким актом или уговором чланова друшт-
ва не могу се другачије уређивати ни она питања у вези са иступањем 
члана из друштва која су уређена императивним законским прописи-
ма.

Анализирањем одговарајућих одредбаба Закона о привредним 
друштвима може се закључити да су „оправдани разлози“ као основи 
за иступање члана из друштва уређени законом, али да се аутономном 
регулативом (пре свега актом о оснивању и уговором чланова друшт-
ва) ти разлози могу додатно регулисати, како у погледу основа, тако и 
у погледу поступка и правних последица иступања члана из друштва. 
Наиме, закон изричито предвиђа да се оснивачким актом или уговором 
чланова друштва с ограниченом одговорношћу могу „одредити основи, 
поступак и последице престанка својства члана друштва укључујући 
уговорну казну или накнаду штете по основу искључења или непропис-
ног иступања из друштва“.11

Члан не може иступити из друштва из било ког разлога, јер би се 
то противило природи чланства. У упоредном праву је углавном при-
хваћен став да члан друшва може иступити из друштва само из важних 
разлога.12

У нашем Закону о привредним друштвима за иступање члана 
предвиђене су три групе именованих основа (разлога), као и један оп-
шти основ. Члан друштва са ограниченом одговорношћу може према 
закону иступити из чланства:

– ако му остали чланови или друштво својим радњама и поступ-
цима проузрокују штету,

– ако је спречен у остваривању својих права у друштву,
– ако му неки чланови друштва или друштво намећу несразмерне 

обавезе,
– као и из других оправданих разлога.
Као што се види, наш закон говори о оправданим, а не важним 

разлозима, али се у суштини ради о истој идеји и истом правном стан-
дарду.

11 В.: ЗПД, чл. 177 ст. 1.
12 За немачко право види тако напр: Baumbach-Hueck, GmbH-Gesetz, 13. neubearbeitete 

Aufl age, München, 1970, стр. 148, а за швајцарско право: von Steiger, нав. дело, стр. 
529, као и чл. 822 ст. 3 Закона о облигацијама Швајцарске.
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IV Проузроковање штете од других чланова или друштва

Као први именовани основ за оправдано иступање члана из 
друштва у закону се наводи проузроковање штете том члану од стране 
других чланова друштва или друштва.

Да би проузроковање штете било оправдан основ за иступање 
члана из друштва морају бити испуњене неке претпоставке.

Пре свега, да би наношење штете неком члану од стране других 
чланова или друштва било оправдан разлог за иступање тог члана, не-
опходно је да је та штета њему нанета као члану друштва, а не као прав-
ном или физичком лицу коме се у другим односима, уговорним или 
вануговорним, може нанети штета од било ког правног или физичког 
лица, па тако и од друштва или других чланова друштва, као правних и 
физичких лица.

Надаље, ако су штету неком члану нанели други чланови, та ште-
та би морала настати као резултат чињења (или нечињења) од стране 
неког члана члана у његовом својству члана душтва, дакле при вршењу 
одређених радњи које су у вези са његовим чланством у друштву, при 
вршењу његових чланских права и извршавању чланских обавеза. Ако 
то не би био случај, већ је штетна радња настала између неког члана 
који жели да иступи и другог члана друштва по основу наношења вану-
говорне или уговорне штете из њихових међусобних односа ван друшт-
ва, такво проузроковање штете се не би могло сматрати оправданим 
разлогом (основом) за иступање из друштва оштећеног члана.

Исто тако ако је штету нанело друштво та штета би морала наста-
ти као резултат радњи (или нечињења) друштва према члану друштва 
из тзв. друштвених односа, односно односа у друштву (корпоративних 
односа), а не односа који немају везе са односима у друштву (напр. нано-
шење уговорне штете у неком екстерном облигационом односу између 
друштва и члана, који нема везе са његовим чланством у друштву).

За постојање штете потребно је да буду испуњени општи услови 
из облигационог права. Законска формулација овог основа је таква да 
се кривица односно одговорност штетника изричито не помиње, али би 
по општим принципима требало сматрати да је неопходно да је штета 
настала из разлога који се могу приписати у одговорност друштву или 
члановима друштва. У противном, ако такве одговорности не би било, 
не би постојао ни оправдан разлог за иступање члана.

Посебно је питање ког обима би морала бити штета да би пред-
стављала оправдан разлог за иступање члана. У закону се не дају никакве 
назнаке за евентуални одговор. Нама се чини да штета, ипак, не би могла 
бити безначајна или занемарљива, поготово ако није нанета намерно.
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V Спречавање члана да остварује своја права у друштву

Спречавање члана да остварује права у друштву је, свакако, оз-
биљан основ за иступање члана из друштва. Друштво и други члано-
ви друштва морају омогућити сваком члану да остварује своја права у 
друштву.

О којим правима је реч? По нашем мишљењу то су искључиво 
чланска права. Наиме, ако су неком члану угрожена његова чланска 
права, која може остваривати само у друштву, треба му признати право 
на иступање из таквог друштва. Повреда неких његових других права у 
друштву (напр. уговореног права на накнаду за вршење пуномоћства и 
сл.) не би требало сматрати основом за оправдано иступање из друшт-
ва, будући да се та права могу штитити по општим принципима уговор-
ног права, а не угрожавају његова чланска права.

Начелно, спречавање члана да остварује своја права у друштву 
може извршити само друштво, односно органи друштва. Тешко је за-
мисливо да то спречавање врше други чланови друштва, а да то истов-
ремено не буде преко органа друштва, пре свега скупштине друштва. 
Евентуално противправно спречавање члана да остварује своја права 
у друштву од стране неких других чланова (напр. физичко спречавање 
присуствовања скупштини друштва или остваривања увида у докумен-
тацију друштва у остваривању права на информисање и сл.) би требало 
третирати само као противправно понашање тих лица које нема везе са 
њиховим чланством у друштву ни са друштвеноправним (корпоратив-
ним) односима.

VI Наметање члану несразмерних обавеза

У закону је одређено да је један од оправданих разлога за исту-
пање члана из друштва и случај када „му неки чланови друштва или 
друштво намећу несразмерне обавезе“.13 Овако дефинисан основ изази-
ва, међутим, одређене недоумице.

Наиме, нема никакве сумње да несразмерне обавезе неком члану 
може да наметне друштво, односно органи друштва. То се, пре свега, 
односи на обавезе које друштво може својим члановима накнадно утвр-
дити, као што је обавеза уношења додатног улога, па и обавеза допунске 
уплате.14

13 В.: ЗПД, чл. 178 ст. 1.
14 О могућности предвиђања додатних уплата уговором о оснивању или уговором 

чланова друштва после доношења Закона о привредним друштвима видети више у 
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Нејасно је, међутим, како би такве обавезе члану друштва могли 
наметнути други чланови, а да се то не чини кроз органе друштва, пре 
свега кроз скупштину друштва.

Несразмерност наметнуте обавезе се цени према степену учешћа 
члана у друштву. Тако, ако би се радило о одлуци скупштине о уношењу 
додатних улога или допунских уплата, а уговором о оснивању друштва 
или уговором чланова друштва је предвиђено да чланови у њима учест-
вују сразмерно вредности њихових улога у друштву, свака одлука скуп-
штине која би одступала од ове сразмере би се могла сматрати оправда-
ним разлогом за иступање члана.

У закону се, додуше говори о „наметању“ несразмерне обавезе, 
што би могло да се протумачи и као утврђивање члану веће обавезе од 
оне која му по сразмери припада. Ипак, мислимо да би норму требало 
тумачити тако да оправдан разлог постоји увек када постоји несразмер-
ност обавезе, свеједно да ли је она несразмерно већа или мања. Наиме, 
ако би се се радило о утврђивању насразмерно мање обавезе уношења 
додатног улога неком члану, то би било директно противно његовом 
интересу јер додатни улози (за разлику од допунских уплата) улазе у 
основни капитал, па би се, под једнаким осталим условима, смањио 
проценат његовог учешћа у основном капиталу, и тиме мера његовог 
учешћа у друштву.

VII Други оправдани разлози

Након именованих разлога, у закону се наводи и општа формула-
ција „други оправдани разлози“ као основ за иступање члана из друшт-
ва. Дакле, поред поменутих, у закону изричито наведених, могући су и 
други оправдани разлози за иступање, будући да су поменути разло-
зи у закону дати exempli causa. Ти други оправдани разлози могу бити 
утврђени актом о оснивању или уговором чланова друштва и тада они 
имају својство оправданих разлога и када без такве квалификације у 
уговору објективно, због свог значаја, не би сами по себи могли бити 
квалификовани као оправдани разлози. Уколико, међутим, други оп-
равдани разлози нису утврђено овим уговором, остаје да се у сваком 
конкретном случају процењује да ли неки разлог представља оправдани 
разлог за искључење члана из друштва или не.

Разлози наведени у уговору о оснивању делују само према чла-
новима који су тај уговор прихватили. Накнадне измене уговора у том 
погледу обавезују само чланове који су на њих пристали.

нашем раду: С. Шогоров, „Допунске уплате или додатни улози у друштву с ограни-
ченом одговорношћу“, Правни живот, бр. 11/2006, стр. 5 и сл.
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Шта би могли бити други опрадани разлози питање је на које ће 
одговоре давати пре свега судска пракса. При процени оправданости 
других разлога требало би по, нашем мишљењу, увек водити рачуна да 
то буду разлози који се тичу друштвеноправних (корпоративних) одно-
са.

У сваком случају то би морали бити разлози који указују да би 
даље задржавање члана у друштву озбиљно штетило његовим интере-
сима, пре свега економским. У том смислу један од критеријума би мог-
ла бити и чињеница да ли члан друштва може на једноставан начин да 
престане да буде члан друштва, без коришћења института иступања из 
друштва. Тако ако члан може да без већих тешкоћа пренесе свој удео на 
друго лице, не би се морало сматрати да постоји оправдан разлог за ис-
тупање. Уколико би, међутим, пренос удела био претерано отежан могао 
би постојати оправдан разлог за иступање из чланства, јер би на други 
начин излазак из друштва за члана био тешко остварив.15 С друге стране 
не би се могло сматрати да постоји оправдан разлог уколико би члан ис-
тупањем из друштва желео да се ослободи своје обавезе уношења улога. 
Оправдан разлог може произлазити како из околности које су везане 
за члана друштва који иступа, тако и за друштво или остале чланове 
друштва. Тако би напр. могао постојати оправдани разлог за иступање 
уколико се у дужем временском периоду, вољом већине у друштву, не 
би исплаћивала дивиденда и поред исказивања добити.16

VIII Иступање без оправданог разлога?

Из свега изложеног би се могло закључити да члан може иступи-
ти из друштва са ограниченом одговорношћу само из оправданих раз-
лога. У том смислу је стилизована и законска одредба према којој „члан 
друштва с ограниченом одговорношћу може иступити из друштва ако 
му остали чланови или друштво својим радњама и поступцима проуз-
рокују штету, ако је спречен у остваривању својих права у друштву или 
му неки чланови друштва или друштво намећу несразмерне обавезе, 
као и из других оправданих разлога“.17

Међутим, другом законском нормом је одређено да „члан дру-
штва који иступа из друштва без постојања оправданог разлога, дужан 

15 Сличан критеријум постоји и у немачком праву. В.: Sudhoff , нав. дело, стр. 355–
356.

16 Овакав разлог се сматра „важним“ и у немачком праву (в.: Beck’sches, Handbuch der 
GmbH, стр. 803).

17 В.: ЗПД, чл. 178 ст. 1.
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је да накнади друштву тиме проузроковану штету“.18 Из овакве законске 
формулације би се могло закључити да члан може иступити из друштва 
и без оправданог разлога, само што би у том случају друштво имало 
право на накнаду штете због таквог иступања, док у случају иступања 
из оправданог разлога право на накнаду штете би имао члан који ис-
тупа.19 Друга могућност тумачења наведених норми је да члан не може 
иступити из друштва без оправданих разлога, а да је одговоран за штету 
која је настала због његовог настојања да без оправданог разлога иступи 
из друштва. Ова друга могућност тумачења је више у складу са решењи-
ма у упоредном праву, где је, у начелу, предвиђена само могућност исту-
пања члана друштва из „оправданих“ или „важних“ разлога. Остаје да 
се види како ће се према овом питању одредити наша судска пракса.

Stevan ŠOGOROV, Ph.D
Professor at the Faculty of Law University of Novi Sad

GROUNDS FOR WITHDRAWAL OF MEMBER OF 
PRIVATE COMPANY

Summary

Grounds for withdrawal of member of private company according to 
Company Act of Republic of Serbia are subject of this article along with some 
solutions in comparative law. Author underlines importance of this legal insti-
tute due to relative closeness of this type of the company, as well as possibility to 
regulate these questions by formation contract or members’ contract. Particular 
legal grounds for withdrawal are discussed later in the article, as well as “other 
justifi ed reasons” as general ground for withdrawal.

Key words: private company, withdrawal, grounds for withdrawal, justifi ed 
reasons.

18 В.: ЗПД, чл. 178 ст 4.
19 У прилог оваквог тумачења: М. Васиљевић, Коментар Закона о привредним друшт-

вима, Београд, 2006, стр. 341.
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ОСНИВАЧКИ АКТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА*

Резиме

Оснивачки акт акционарског друштва утврђују оснивачи и он 
садржи одредбе о организацији друштва, као и допуштене измене и до-
пуне законских решења. Лица која доносе оснивачки акт акционарског 
друштва су оснивачи друштва, које стиче правни субјективитет пос-
ле регистрације. Пре регистрације оснивачки акт се мења сагласношћу 
лица која су га утврдила. Када друштво стекне правни субјективитет 
оснивачки акт се мења одлуком органа акционарског друштва.

Кључне речи: акционарско друштво, оснивачки акт.

Оснивачки акт представља скуп норми којима се мењају или до-
пуњују законом утврђени корпоративни правни односи и којим се једно 
друштво индивидуализује у односу на друга акционарска друштва.1

У погледу правне природе оснивачког акта постоји дилема која 
није само теоријско питање, већ изазива важне последице у погледу 
његове примене. Питање је, наиме, да ли оснивачки акт представља 
нормативни акт (нормативна теорија), или правни посао (уговорна 
теорија).2

* Рад је посвећен пројекту Право Србије у европској перспективи бр. 149042 који 
финансира Министарство на науку и технолошки развој Републике Србије.

1 Hans Würdinger, Aktien– und Konzern Recht, Karlsruhe, 1973, стр. 33.
2 Herbert Wiedemann, Gesellschaft srecht, München, 1980, стр. 160.
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I Доношење (утврђивање) оснивачког акта

Оснивачки акт се може донети као уговор о оснивању, или као 
одлука о оснивању. За разлику од неких националних права Законом 
о привредним друштвима је јасно предвиђено да у случају постојања 
више оснивача, оснивачки акт „има форму уговора о оснивању или од-
луке о оснивању“ ако га оснива један оснивач (чл. 7 ст. 1). Из овако 
одређеног појма оснивачког акта произлази његова уговорна природа 
у случају постојања више оснивача, односно, у случају једног оснивача 
ради се о једностраном послу. Уговорни карактер оснивачког акта у слу-
чају постојања више оснивача, у делу литературе, оцењује се као данас 
неспоран,3 мада се указује да је то питање било дуго времена спорно.4 
Специфичност уговорног концепта огледа се у два правца. Пре свега, 
овај уговор не обухвата размену чинидби, тј. оснивачи се не обавезују 
један према другом на неку чинидбу и не ради се о двострано (узајамно) 
обавезујућем уговору. Уговор, према владајућем мишљењу, није усмерен 
на размену чинидби.5 Изјаве воље оснивача односно њихова намера је 
усмерена на настанак акционарског друштва тј. новог правног лица,6 
што представља његову другу специфичност. Споменуте специфичности 
су, у одређеној мери, условиле и настанак другачијег концепта настанка 
оснивачког акта. Према том схватању једностране изјаве оснивача нису 
усмерене једна према другој, већ стоје паралелно и у својој укупности 
представљају заједнички акт (Gesamtakt).7 У случају да се ради о једно-
персоналном оснивању оснивачки акт је једнострани правни посао.8

У погледу форме оснивачког акта треба имати у виду да он мора 
бити сачињен у писаној форми са овереним потписима оснивача, од-
носно лица која га доносе. У погледу писане форме недостаје изричита 
законска одредбе, али тумачење не би требало да буде спорно, с обзи-
ром да оснивачи „потписују“ оснивачки акт (чл. 7 ст. 2).

Законом није предвиђено да доношење оснивачког акта мора бити 
извршено лично од оснивача, због чега је закључење уговора о оснивању 
или доношење одлуке о оснивању могуће и преко пуномоћника.9 На ос-
нову чл. 90 Закона о облигационим односима потребно је да пуномоћје 
буде дато у писаној форми са овереним потписом даваоца пуномоћја. 

3 Uwe Hüff er, Aktiengesetz, München, 1999, стр. 12.
4 Walter Schmidt, Joachim Meyer–Landrut у: Gadow, Aktiengesetz, Berlin, 1961, стр. 25.
5 U. Hüff er, нав. дело, стр. 115; H. Würdinger, нав. дело, стр. 90.
6 Walter Schmidt, Joachim Meyer–Landrut у: Gadow, Aktiengesetz, Berlin, 1961, стр. 25.
7 Према: H. Würdinger, нав. дело, стр. 90 где су наведени и заступници оваквог 

схватања (Girke, Georgakopoulos, Düringer–Hachenburg).
8 Christoph Seibt у: Karsten Schmidt, Lutter Marcus, Aktiengesetz, Köln, 2008, стр. 358. 
9 Walter Schmidt, Joachim Meyer–Landrut у: Gadow, Aktiengesetz, Berlin, 1961, стр. 30.
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Захтев у погледу форме нема за циљ доказивање легитимације, већ пред-
ставља претпоставку пуноважности.10 Недостатак форме има за после-
дицу ништавост пуномоћја.11 Зато се, за случај да пуномоћје није дато у 
форми која се тражи за основни посао (уговор о оснивању или одлуку 
о оснивању), сматра се да је посао закључен од стране неовлашћеног 
лица. Таква изјава воље не обавезује неовлашћено заступаног, изузев 
ако он уговор накнадно одобри (чл. 88 ст. 1 Закона о облигационим 
односима). С тим у вези се поставља питање форме у којој накнадна 
сагласност треба да буде дата. Независно од одсуства регулативе у том 
погледу, сматра се, према општем прихваћеном схватању, да и накнадна 
сагласност треба да буде дата у истој форми као и пуномоћје, у писаној 
форми са овереним потписом.12 Ово зато што би другачије тумачење 
противречило идеји чл. 7 ст. 3.13 Специјално пуномоћје није потребно.14 
Довољно је опште пуномоћје и није потребно да оно садржи елементе 
оснивачког акта. Према владајућем мишљењу у погледу прокуристе се 
не траже захтеви у погледу форме пуномоћја.15 Сматра се да је довољна 
регистрација прокуре (чл. 30), односно подношење извода из регистра. 
Ако је оснивач правно лице, у погледу заступника одређеног законом, 
односно оснивачким актом (за акционарско друштво чл. 323 ст. 4 и 5) 
довољан је извод из регистра.16

С обзиром на начин настанка оснивачког уговора могуће је да 
њему претходи предуговор о оснивању. Према чл. 45 Закона о облига-
ционим односима он мора бити сачињен у истој форми као намеравани 
посао (писана форма са овереним потписима). Предуговор обавезује 
ако садржи битне елементе уговора о оснивању.

II Садржина оснивачког акта

У теорији се указује да оснивачки акт акционарског друштва сад-
ржи различите врсте норми. Пре свега, разликују се материјалне и фор-
малне норме.17 Оне се разликују и терминолошки. Материјалне норме 

10 U. Hüff er, нав. дело, стр. 116.
11 Ibidem.
12 U. Hüff er, нав. дело, стр. 116.
13 Аналогно: Robert Fischer у: Gadow, Aktiengesetz, Berlin, 1961, стр. 101.
14 R. Fischer, нав. дело, стр. 102.
15 R. Fischer, нав. дело, стр. 102; Godin–Wilhelmi, нав. дело, стр. 115; U. Hüff er, нав. 

дело, стр. 116.
16 R. Fischer, нав. дело, стр. 102; U. Hüff er, нав. дело, стр. 116.
17 У теорији се указује на постојање и треће групе одредби оснивачког акта, које 

представљају индиферентне одредбе. Према: U. Hüff er, нав. дело, стр. 114.
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се називају и праве, корпоративне или нормативне, док се формалне 
норме називају и неправе, индивидуалне или некорпоративне.

У групу материјалних норми спадају оне норме у оснивачком акту 
које се тичу односа друштва и његових оснивача, или каснијих акцио-
нара. Посебну групу материјалних одредби представљају неопходне ма-
теријалне норме оснивачког акта. То се, пре свега, односи на неопходне 
елементе оснивачког акта утврђене законом (чл. 185). С тим у вези тре-
ба извршити одређене напомене. Карактер неопходних корпоративних 
одредби имају елементи наведени у тч. 1–8, што одговара и решењима у 
упоредном праву. При томе треба имати у виду да тч. 4 (означење да ли 
је друштво отворено или затворено) представља претпостављени еле-
мент, с обзиром да је друштво отворено, ако у оснивачком акту није 
наведена врста друштва (чл. 193 ст. 2). Када је у питању тч. 9 (трајање 
друштва), указује се да је у питању неопходни материјални елемент18 
(истек рока је основ за ликвидацију према чл. 347 ст. 1 тч. 3), али само у 
случају када друштво није основано на неодређено време. Корпоратив-
ним одредбама припадају и одредбе којима се регулише састав органа 
(чл. 308 ст. 1), као и њихова надлежност (чл. 313 ст. 1 тч. 13).

Садржина оснивачког акта није ограничена само на материјал-
не (корпоративне) одредбе, већ може да садржи и друге одредбе, које 
представљају формалне (некорпоративне) одредбе. Њихово уношење у 
оснивачки акт не утиче на њихову правну природу (најчешће облига-
ционоправну).19 Такав је случај са одредбама оснивачког акта којима се 
регулишу посебне погодности и право на накнаду трошкова оснивања, 
којима се установљавају права која имају дејство према друштву само 
ако су део оснивачког акта. У групу формалних одредби оснивачког 
акта спадају и оне одредбе које су декларативног карактера (на пр. из-
нос уплаћеног основног капитала).20

Када је реч о садржини оснивачког акта треба указати на питање 
аутономије, које постоји независно од дилеме у погледу правне природе 
оснивачког акта. Аутономија оснивачког акта се односи на регулатив-
ни простор који је на располагању оснивачима и каснијим члановима 
друштва и који они могу захтевати у односу на, од стране државе, из-
ражену вољу путем закона.21 С тим у вези треба указати да тај простор 
може бити делимично уређен од стране законодавца кроз варијанте 
opting-in и opting-out. Тако на пр. када се ради о кумулативном гласању 
у отвореним друштвима оно се може оснивачким актом искључити 

18 U. Hüff er, нав. дело, стр. 113.
19 U. Hüff er, нав. дело, стр. 114.
20 Ibidem.
21 H. Wiedemann, нав. дело, стр. 163.
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(opting-out), а када се ради о затвореним друштвима оно се може пред-
видети (opting-in). Неке ситуације у погледу домашаја аутономије осни-
вачког акта остају, међутим, спорне. Таква је ситуација када постоји за-
конска формулација „ако оснивачким актом није другачије предвиђено“ 
или слична, при чему законом нису утврђене алтернативе. Осим измене 
законом утврђеног режима, други сегмент аутономије оснивачког акта 
се односи на допуну законских норми. Такав би случај био са утврђи-
вањем претпоставки у погледу чланова органа (на пр. управног одбора) 
или пуномоћника акционара (на пр. пуномоћник мора бити акционар). 
Овакве ситуације могу бити спорне, с обзиром да Законом о привред-
ним друштвима није предвиђена одговарајућа интерпретативна норма, 
која је као решење позната у упоредном праву. С тим у вези указујемо да 
су у припремним текстовима таква решења узимана у обзир (чл. 299 ст. 
3 Прве радне верзије Закона о привредним друштвима).

III Примена оснивачког акта

Као критеријум за разграничење правног посла од правног (нор-
мативног) акта јавља се и начин примене. За разлику од правног посла 
који се примењује на одређена лица, оснивачки акт се примењује на не-
одређени круг лица.22 Корпорација, наиме, поседује, од државне власти, 
делегирану привилегију да прописује објективно право, при чему је тај 
простор стварања норми од државе гарантован и неконтролисан.23 С 
обзиром на начин настанка у питају је правни посао, специфичан уто-
лико што је трајног карактера и садржи апстрактна (општа) правила 
и као таква се примењује посредно на неодређени круг лица. Постоји, 
ипак, специфичност у односу на објективно право утврђено државним 
актом – оно има непосредно општу примену, која недостаје када је у 
питању корпоративни општи акт. У том случају потребан је посебан акт 
подвргавања његовим општим правилима,24 који по себи представља 
правни посао усмерен на стицање статуса члана друштва (акционара), 
оригинарно, у поступку повећавања основног капитала и деривативно, 
стицањем акције од другог акционара. Применљивост на неутврђени 
круг лица је и критеријум за разликовање материјалних од формалних 
елемената оснивачког акта.25

У погледу примене оснивачког акта треба указати и на настанак 
субјективних права и обавеза. Закључењем уговора се стварају субјек-

22 Тако: H. Wiedemann, нав. дело, стр. 162; R. Fischer, нав. дело, стр. 106.
23 H. Wiedemann, нав. дело, стр. 161.
24 H. Wiedemann, нав. дело, стр. 161–162.
25 C. Seibt, нав. дело, стр. 354.
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тивна права и обавезе. Насупрот томе, доношењем оснивачког акта од-
говарајуће норме тек настају, а субјективна права и обавезе настају као 
и на основу закона – испуњењем чињеничког описа норме. Стицањем 
статуса акционара, или члана органа, субјективна права и обавезе на-
стају у погледу каснијих акционара и других лица (чланова органа) који 
нису учествовали у утврђивању оснивачког акта.26

Овде је потребно указати да се у ранијој судској пракси сматрало 
да оснивачки акт није општи акт зато што има једнократну примену, 
која се исцрпљивала уписом друштва у регистар – сматрало се, дакле, 
да оснивачки акт нема трајни карактер. Ово становиште је било при-
хватљиво у условима важења Закона о предузећима, с обзиром да је он 
био засниван на концепцији обавезног постојања два акта (оснивачког 
акта и статута) и сматрало се да после регистрације у примени остаје 
само статут. С обзиром да Закон о привредним друштвима предвиђа 
статут као факултативни акт, трајни карактер примене оснивачког акта 
није у питању.

IV Измена оснивачког акта

У погледу измене оснивачког акта треба разликовати две ситуа-
ције – измену пре настанка акционарског друштва регистрацијом и из-
мену после регистрације.

У поступку оснивања отвореног акционарског друштва оснива-
чи „преузимају“ одређени број акција, док у погледу осталих акција се 
врши њихов упис. С тим у вези може доћи до вишка уписаних акција, 
када се поставља проблем могућности тзв. редукованог прихвата или 
измене (повећавања) основног капитала утврђеног од стране оснивача 
у оснивачком акту.27 Законом је предвиђена могућност измене осни-
вачког акта у делу о висини основног капитала – измена одредбе ос-
нивачког акта о износу основног капитала врши се „сагласношћу свих 
уписника уплаћених акција“, ако оснивачким актом и у складу са њим 
јавном понудом и проспектом није другачије предвиђено (чл. 203 ст. 4). 
Регулатива оснивачке скупштине има одређене недостатке, при чему 
посебно треба имати у виду да се као њени учесници предвиђају упис-
ници акција, што отвара дилему у погледу оснивача, с обзиром да они 
преузимају акције „без уписа“ (чл. 198 ст. 3). У теорији се указује да не 
постоји суштинска разлика између уписа акција од стране уписника и 
њиховог преузимања од стране оснивача – по својој унутрашњој приро-

26 H. Würdinger, нав. дело, стр. 33.
27 Детаљније: Зоран Арсић, „Упис акција и уписница“, Право и привреда, бр. 11–

12/2000, стр. 1–16.
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ди то нису различити акти и улазе у шири појам уписа. У суштини обе 
категорије лица изражавају вољу у истом правцу – да са одређеним уло-
гом учествују у друштву.28 Одатле произлази и став о праву оснивача да 
учествују у оснивачкој скупштини, независно од тога што нису уписа-
ли акције, него су их „преузели“. Њихова сагласност за измену висине 
основног капитала је потребна, будући да се њоме мења оснивачки акт, 
применом општих правила за измену правног посла уговорна приро-
де. Када се ради о сагласности лица која су уписала акције (уписника у 
ужем смислу) њихова сагласност је потребна, с обзиром да се прихва-
тањем вишка уписаних акција мења садржина уписног уговора. Као што 
се види регулатива о измени оснивачког акта у делу о износу основног 
капитала, прихватањем вишка уписаних акција, указује на уговорни ка-
рактер оснивачког акта. Треба, ипак, указати, да је оснивачким актом 
могуће предвидети и другачије решење, при чему је и то засновано на 
заједнички израженој вољи оснивача у оснивачком акту.

Када се ради о измени оснивачког акта после регистрације си-
туација је другачија. Измена оснивачког акта доноси се вољом самог 
друштва, односно одлуком његових органа – скупштине, или управног 
одбора. Када одлуку о измени оснивачког акта доноси скупштине (чл. 
339) одлука се доноси по већинском (капиталском) принципу, и тако 
донета одлука само по себи представља правни посао којим друштво 
изражава своју вољу у погледу измене оснивачког акта. У формирању 
воље друштва не морају да учествују сви оснивачи, као ни доцнији ак-
ционари – довољно је постојање кворума и законом предвиђене већи-
не за доношење одлуке. У случају када одлуку доноси управни одбор 
(чл. 338), зависно од састава органа, у доношењу одлуке могу да учест-
вују лица која немају статус акционара. Овакав начин измене (одлуком 
органа друштва) се разликује од измене правног посла и представља 
аргумент против схватања о оснивачком акту као правном послу. Од-
ређени трагови уговорне концепције се виде у сагласности која се даје 
на измене оснивачког акта путем посебног гласања класе (одлука спе-
цијалне скупштине), али се и тада ради о колективној сагласности. У 
таквом случају је одлука о измени оснивачког акта, до доношења одлуке 
класе, без дејства (лебдећа). Домаће право не познаје индивидуалну са-
гласност, али се као корективни механизам јавља право акционара на 
неслагање и откуп акција од стране акционарског друштва (чл. 444 ст. 1 
тч. 1). Том приликом се не доводи у питање пуноважност одлуке органа 
о измени оснивачког акта.

Коначно треба указати и на форму измене оснивачког акта. У упо-
редном праву су позната решења према којима се (свака) скупштинска 

28 З. Арсић, нав. дело, стр. 1–2.
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одлука доноси у истој форми као оснивачки акт (нотаријални акт). Када 
је домаће право у питању ситуација је другачија и одлука о измени ос-
нивачког акта не мора бити донета у истој форми као оснивачки акт,29 
што је одступање од општег правила за измену правних послова из чл. 
67 ст. 2 Закона о облигациони односима. Одлука се сматра донетом да-
ном доношења према чл. 340 ст. 1, а доцнија регистрација је од значаја 
за дејство према трећима (чл. 340 ст. 2).

Претходна излагања се односе на измену материјалних одредби 
оснивачког акта. Када се ради о изменама одредби које су формалне 
природе (неправе, некорпоративне), ситуација је другачија. Тако на пр. 
када су у питању посебне погодности, измена оснивачког акта је могућа 
уз сагласност титулара права на посебне погодности. Ово произлази 
из облигационоправне природе посебних погодности и чињенице да се 
оне утврђују у корист одређеног лица. Зато посебне погодности постају 
без основа, на само у случају истека времена на које су дате, него и ис-
пуњењем, као и у случају потпуног отпуста дуга. Примењују се, дакле, 
правила за правне послова.

V Тумачење оснивачког акта

Тумачење оснивачког акта је од изузетног значаја за примену тих 
норми и представља питање које је врло тесно везано за одређење прав-
не природе оснивачког акта. Циљ и начин тумачења разликује се завис-
но од тога да ли се оснивачки акт одређује као нормативни акт или као 
правни посао.

Потребно је, ипак, указати на нека разграничења у складу са 
претходним излагањима. У погледу тумачења оснивачког акта прави се 
разлика у погледу његове садржине на праве и неправе норме.30 Када 
се ради о тумачењу оснивачког акта пре настанка правног лица, он се, 
према делу литературе, тумачи у целини према правилима за тумачење 
правних послова.31 У погледу домаћег права то значи примену чл. 99 За-
кона о облигационим односима, којим се регулише тумачење уговора. 
На основу чл. 25 ст. 3 ова правила се сходно примењују и на друге прав-
не послове, због чега су од значаја у погледу одлуке о оснивању, када 

29 Скупштинска одлука не мора бити ни садржана у записнику уколико се њена 
аутентичност може утврдити на други начин (чл. 301 ст. 7).

30 Стална пракса Савезног суда Немачке према: Beck’shes Handbuch der AG, стр. 192 
напомена бр. 510.

31 Постоји и мањинско мишљење према којем нема разлике у тумачењу пре и после 
регистрације, с обзиром на постојање преддруштва. Према: Beck’shes Handbuch der 
AG, стр. 192 напомена бр. 511.
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се ради о једностраном послу у случају једноперсоналног оснивања. У 
сваком случају после регистрације оснивачки акт се у делу који обухва-
та праве норме, тумачи на начин као закон, упркос томе што настаје као 
правни посао. Оснивачки акт садржи објективне – некаузалне норме, 
због чега се тумачи као закон.32 То значи да се представе и намере осни-
вача, односно уписника акција на оснивачкој скупштини, не могу узи-
мати у обзир. У обзир долази граматичко, циљно и систематско тума-
чење.33 Објективно тумачење је неопходно и због тога што од тумачења 
зависе и интереси јавности – доцнијих чланова, поверилаца – будући да 
и они могу бити погођени тумачењем. Зато се они морају ослонити на 
јединствену и из текста разумљиву интерпретацију.34 Приликом тума-
чење искључени су субјективни критеријуми као што су намере оснива-
ча, чак и онда када спорност тумачења постоји само између оснивача.35 
Двосмислене норме оснивачког акта се рестриктивно тумаче у складу 
са законом.36

Потребно је, ипак, поново указати на ранија излагања о садржи-
ни оснивачког акта, према којима у оснивачком акту постоје, истини за 
вољу као изузетак од правила, и индивидуалне норме (неправе, фор-
малне). Такве норме оснивачког акта се тумаче у складу са чл. 99 Закона 
о облигационим односима.37 Овакво тумачење се примењује, како смо 
раније указали, и у погледу правих (материјалних) норми пре регистра-
ције друштва.38

VI Закључна разматрања

Полазећи од начина утврђивања оснивачког акта с једне старне, 
и његове садржине, пре свега материјалних (правих, нормативних) еле-
мената с друге стране, у теорији се јавља схватање према којем је ос-
нивачки акт организациони уговор.39 Његовим нормама се мењају или 
допуњавају корпоративни односи, посебно организација друштва, над-
лежност и права органа, као и са чланством повезана права.40

32 H. Würdinger, нав. дело, стр. 34.
33 U. Hüff er, нав. дело, стр. 125.
34 H. Wiedemann, нав. дело, стр. 165.
35 U. Hüff er, нав. дело, стр. 125.
36 Ibidem.
37 Аналогно: U. Hüff er, нав. дело, стр. 125.
38 Ibidem.
39 H. Würdinger, нав. дело, стр. 33.
40 Ibidem.
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Основни недостатак споменутог приступа огледа се у занемари-
вању целокупне садржине оснивачког акта, односно узимањем у обзир 
само његових материјалних елемената. Зато сматрамо да је исправнији 
став према којем се ради о уговору sui generis, који се одређује као об-
лигациони и организациони уговор. Он садржи удруживање оснивача у 
циљу оснивања друштва и права и обавезе с тим у вези (расподелу уде-
ла, обавезу улога), као и регулативу унутрашње изградње друштва као 
корпорације.41 Према широко прихваћеном ставу правне теорије и суд-
ске праксе (иностране), настанком друштва (регистрацијом) оснивачки 
акт се ослобађа од воље оснивача, тако да регулатива делује и према но-
вим акционарима, а оснивачки акт има функцију објективног права.42

Када је домаћа судска пракса у питању, треба, пре свега, имати 
у виду да се она мењала током времена. Садашње становиште прак-
се Уставног суда Србије је да оснивачки акт није општи акт и да је за 
његову судску контролу није надлежан Уставни суд.43 Ранија пракса је 
била другачија44 – водило се рачуна о различитом карактеру норми ос-
нивачког акта. Следствено томе, у једном броју случајева, Уставни суд 
је заснивао надлежност у погледу оних норми за које је утврђено да су 
по свом карактеру опште норме, док се у односу на преостали део ос-
нивачког акта оглашавао ненадлежним. У другим случајевима Уставни 
суд је диспозитивом одлуке обухватао оснивачки акт у целини, имајући 
у виду природу општих норми садржаних у оснивачким акту.

Имајући у виду предходна излагања сматрамо да је ранија пракса 
Уставног суда у великој мери одговарала ставовима правне теорије и 
(иностране) судске праксе.

41 U. Hüff er, нав. дело, стр. 114. У погледу двојаког карактера норми оснивачког акта 
види и Buxbaum Richard, „Th e Formation of Marketable Share Comapanies“, Interna-
tional Encyclopedia of Comparative Law, бр. 3/1974, стр. 12; C. Seibt, нав. дело, стр. 
353–354.

42 Према: U. Hüff er, нав. дело, стр. 115.
43 Боса Ненадић, „Подлежу ли општи акти привредних друштава уставносудској 

контроли по новом Уставу Републике Србије“, Право и привреда, бр. 5–8/2007, стр. 
86.

44 Боса Ненадић, „Акти о оснивању друштава и контрола њихове уставности и 
законитости“, Право и привреда, бр. 5–8/2004, стр. 139.
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PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES 
MEMORANDUM OF ASSOCIATION (STATUTES)

Summary

Th e satutes of the public company adopted by the founders contain the 
provisions governing the organization of the company and any desired alterations 
or extensions of the legal provisions in Company Act. Persons participating in 
adopting the satutes are founders of the company, which will become legally 
recognized person upon registration. Before registration alternation in the 
statutes can be made by consent of all founders. When the company acquires 
legal personality alternations in the satutes are made by resolutions of the 
company’s bodies.

Key words: company, statutes.
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НОВИ ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Резиме

У овом чланку приказана је концепција и садржај, те дата основ-
на објашњења онога што као новину доноси нови Закон о привредним 
друштвима Републике Српске, који је ступио на снагу почетком ове го-
дине. Изнесено је увјерење да се ради о модерном пропису који је успјешно 
објединио најбоља искуства пословне праксе, захтјеве директива ЕУ и 
уважио специфичности Републике Српске чија је економија у транзици-
оном процесу.

Кључне речи: закон, привредна друштва, привредна регулатива.

I Уводне напомене

Једанаеста је година важења Закона о предузећима који је 1998. 
године донијет у пакету са сетом законских и подзаконских прописа 
који су имали за циљ да буду у функцији спровођења приватизационог 
процеса. Закон је рађен по узору на тада важећи Закон о предузећима 
бивше СРЈ и објективно гледано испунио је улогу коју је као транзи-
цијски закон имао, а то је да регулише статус предузећа организова-
них у форми друштава лица и друштава капитала почев од статусних 
обиљежја, оснивања, унутрашње организације, статусних промјена, по-
везивања до ликвидације. Та улога на неки начин била је и мисионарска 
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јер су адресати његових норми, правна и физичка лица (предузетници), 
и уопште, због карактера приватизације, најшири круг грађанства, мог-
ли детаљно да се упознају са свим институтима везаним за статус пре-
дузећа, посебно оних организованих у форми акционарских друштава 
јер су се улагањем ваучера у државна предузећа таква предузећа при-
ватизацијом трансформисала управо у тај организациони облик. Осим 
тога, и неки други закони имали су у Закону о предузећима свој супси-
дијарни ослонац као што је то случај са законима који регулишу статус 
банака и осигуравајућих организација.

Као основни привредни закон, Закон о предузећима је, без обзира 
на вријеме и околности у којима је донијет, оправдао своју функцију и 
антиципирао вријеме које долази, што се нарочито види у чињеници ње-
говог високог нивоа хармонизованости у односу на одговарајуће дирек-
тиве Европске уније, па чак и кад се упореди са неким законима земаља 
чланица ЕУ, ако се има у виду чињеница да у ЕУ постоје национални 
компанијски закони који регулишу бројна питања из предмета регула-
тиве ових закона, а за која не постоји обавеза хармонизације. Регулати-
ва четири класичне форме привредних друштава (ортачко, командитно, 
друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво) у овом 
закону, када се упореди са регулативом из одговарајућих директива ЕУ 
и са рјешењима појединих националних закона, може у начелу да из-
држи све незлонамјерне критичке оцјене. У циљу постизања што већег 
степена хармонизованости са одговарајућим директивама ЕУ, Закон о 
предузећима је и више пута мијењан и допуњаван, а посебно су значајне 
шире измјене учињене 2002. године али и оне касније из 2003, 2004. и 
2006. године.

Од времена доношења Закона о предузећима, као што је речено, 
прошло је више од једне деценије, довољно вријеме да се мијењају чак 
и закони који регулишу сталнију материју од материје статуса привред-
них друштава која се често мијења под притисцима потреба пословне 
праксе, посебно на плану корпоративног управљања.

Те потребе су саме по себи разлог за доношење новог закона чиме 
се у суштини иде у сусрет тзв. другој фази транзицијског законодавства, 
кроз коју су у задњих неколико година прошле и друге земље које су у 
транзиционом процесу, али и неке развијене државе. Тако су своје нове 
законе којима се регулише правни статус привредних дрруштава доније-
ле Пољска 2000. године, Црна Гора 2002. године, Македонија и Србија 
2004. године. Словенија је 2001. године битно измијенила свој закон, а 
то је 2002. године учинила Чешка и, најзад, Хрватска 2007. године.

Од доношења Закона о предузећима у Републици Српској доније-
ти су и неки закони који захтијевају и модернију регулативу привредних 
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друштава, што посебно важи за Закон о тржишту хартија од вриједнос-
ти из 2006. године који се базира на концепту дематеријализованих хар-
тија од вриједности регистрованих код Централног регистра хартија од 
вриједности.

II Концепција Закона о привредним друштвима

Оно што се може одмах примијетити је да нови закон има и дру-
ги назив. То више није Закон о предузећима већ Закон о привредним 
друштвима чиме се прихвата уобичајен назив за законе који регулишу 
све правне форме привредних друштава једним законским текстом, а 
осим тога, промјена назива одражава и важну концептуалну промјену 
по којој предузеће није правни субјект, већ то може бити само привред-
но друштво које је носилац предузећа као предузетне дјелатности. Са 
својих 446 чланова уклапа се у стандарде обима оваквих закона који 
адекватно нормирају предмет регулативе.

Закон о привредним друштвима ступио је на снагу почетком ове 
године, а објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 
127/08 од 31. децембра 2008. године.

У концептуалном смислу Закон о привредним друштвима треба 
да дâ квалитетнија рјешења у односу на Закон о предузећима при чему 
се полази од чињенице да нови закон не би требало да има едукативну 
мисију коју је вршио Закон о предузећима јер је пословна и струковна 
јавност, као што је речено, већ прошла такву едукацију.

Закон о привредним друштвима Републике Српске има свој узор 
у Закону о привредним друштвима Републике Србије, који је базиран 
на најбољим рјешењима модерних националних закона земаља у окру-
жењу, као и неких европских држава и држава САД (Delaware и Illinois), 
али и директивама компанијског права ЕУ, Статуту Европске компа-
није из 2001. године, Принципима OECD о корпоративном управљању 
из 1998, Принципима Закона о компанијама за економије у транзицији 
(IECD), Извјештају Високе групе експерата компанијског права о модер-
ној регулативи за компанијско право у Европи из 2002. године. Овакви 
извори и њихова рјешења били су најбоља препорука да се прихвати 
модерни концепт Закона о привредним друштвима Републике Србије, с 
тим да Закон о привредним друштвима Републике Српске не регулише 
предузетнике, не познаје акције без номиналне вриједности, даје запа-
жену улогу нотару у поступку оснивања и реорганизације привредног 
друштва, те се разликује и у неким детаљима везаним за надзор, ликви-
дацију привредних друштава, као и за регистрацију с обзиром на раз-
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личит концепт регистрације пословних субјеката у Републици Српској 
у односу на Републику Србију.

Са аспекта технике писања закона примјењен је концепт који је 
општеприхваћен и у упоредном праву. Закон, наиме, садржи краћи опш-
ти дио који се у принципу односи на све регулисане форме привредних 
друштава, како друштава лица тако и друштава капитала, након тога се 
сваки организациони облик регулише посебно са свим својим каракте-
ристичним институтима, што је корисно за адресате норми јер у скупу 
таквих норми могу да сазнају све оно што је карактеристика конкретног 
организационог облика. Дакле, ради се о тзв. чистом концепту регула-
тиве који је коришћен и у Закону о предузећима. Наравно, и институти 
који су заједнички за све организационе облике привредних друштава 
дати су на једном мјесту, а ради се о институтима групе друштава, реор-
ганизације привредних друштава (статусних промјена спајања, подјеле, 
одвајања и промјене правне форме), стицања и преноса имовине велике 
вриједности, посебних права несагласних акционара и чланова друшт-
ва, ликвидације привредних друштава, казненим, те прелазним и завр-
шним одредбама.

Концепција закона осмишљена је и видљива кроз начела која га 
карактеришу, а то су слиједећа начела: хармонизације, комплетности, 
битности циљне функције за одређивање појма, равноправности, три-
партитности, компатибилности, транспарентности, унапређења права 
мањинских власника власничких удјела, унапређења корпоративног 
управљања, савремености и софистицираности рјешења, те либерал-
ности.

Начело хармонизације. Речено је већ да је и Закон о предузећима 
својим прихваћеним рјешењима у високом степену био усклађен са ди-
рективама ЕУ. На том плану су посебно измјенама и допунама из 2002. 
године учињени и додатни помаци чиме се ишло у сусрет политичкој 
обавези усклађивања са правом ЕУ. Ова политичка обавеза је потпи-
сивањем Споразума о стабилизацији и придруживању Босне и Херце-
говине са ЕУ добила третман правне обавезе, па је у том правцу Закон 
о привредним друштвима направио у односу на Закон о предузећима 
даљи квалитативан помак. Наиме, основна идеја водиља код нових рје-
шења је била да се она ускладе са релевантним прописима ЕУ, али исто 
тако вођено је рачуна и о усклађивању са актуелним правцима промјена 
европске регулативе која се мијења под утицајем модерних пословних 
искустава. С обзиром на чињеницу да је Република Српска дио Босне 
и Херцеговине која је транзициона земља, морало се водити рачуна и о 
захтјевима који се постављају пред земље које се налазе у транзиционој 
фази развоја, па су стога у Закону прихваћена рјешења дефинисана у 
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Основним принципима Закона о компанијама за економије у транзи-
цији, које је израдила група међународних експерата у оквиру OEBS-а.

Начело комплетности. У националним законодавствима у погле-
ду питања да ли све организационе облике привредних друштава регу-
лисати једним законским текстом или то чинити тако да се различитим 
законима одвојено уреде друштва лица од друштава капитала прихваће-
на су различита рјешења. Тако већина држава (нпр. Француска, Ита-
лија, Швајцарска, Мађарска, Јапан, Србија, Словенија, Хрватска, Маке-
донија, Бугарска, Пољска, Чешка, Белгија) једним законом регулише све 
организационе облике привредних друштава, док неке државе (САД, 
Енглеска, Њемачка, Аустрија) које консеквентно подржавају став о томе 
да организационе облике друштава лица (које немају правни субјекти-
витет) треба одвојено регулисати од организационих облика друштава 
капитала (којима се правни субјективитет признаје) имају у том смис-
лу и различите законе. Закон о привредним друштвима слиједи у том 
погледу концепцију Закона о предузећима па регулише све прихваћене 
форме како друштава лица тако и друштава капитала што је најрацио-
налније рјешење са аспекта олакшања како потреба адресата законских 
норми, тако и кодификаторских потреба.

Начело битности циљне функције. Закон о привредним друшт-
вима јасно одређује привредно друштво као организацију која има лу-
кративни циљ који се састоји у стицању добити, а изузетно, поред тог 
циља, ако се ради о привредном друштву које обавља дјелатност од оп-
штег интереса, то може бити и циљ да се задовољи потреба корисника 
услуга. За разлику од привредног друштва установа има нелукративне 
циљеве који се састоје у задовољавању потреба корисника њених услу-
га и остваривању јавног интереса. Према томе, Законом о привредним 
друштвима напушта се критеријум карактера дјелатности за разграни-
чење привредних друштава од установа (друштва обављају привредну 
а установе непривредну дјелатност), јер је основни критеријум разгра-
ничења циљна функција – привредно друштво оснива се да оствари 
профит којег дијеле оснивачи, чланови и акционари као дивиденду или 
друго учешће у добити, а установа је начелно недобитна организација, 
која може остваривати вишак прихода над расходима али тај вишак не 
може расподјељивати као дивиденду, већ га користити за остваривање 
циљева оснивања.

Начело равноправности. Законом о привредним друштвима је 
сходно уставном начелу о равноправности и самосталности привредних 
субјеката конституисан принцип равноправности свих организационих 
облика привредних друштава, који омогућава имовинску и управљачку 
компоненту својинске функције, без обзира на својински основ. Овај 
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принцип је нарочито важан са аспекта дјелатности које поједини обли-
ци привредних друштава могу обављати. Подразумијева се, али опет по 
критерију равноправности, да одређене дјелатности могу бити обавља-
не само по режиму дозволе и само кроз одређену форму привредних 
друштава, као што је то случај са финансијским дјелатностима или 
дјелатностима осигурања. Узимајући у обзир ово начело прихваћен је 
критеријум разграничења привредних друштава према томе да ли пре-
овлађују ортачки или капиталски елементи, а не према својинском кри-
теријуму.

Начело трипартитности. Закон о привредним друштвима при-
хвата модерно схватање изражено у упоредној регулативи и пословној 
пракси по коме привредно друштво припада интересно не само власни-
ку власничког удјела, већ и повјериоцу и запосленом који имају одређена 
специфична права уграђена у управљачку структуру друштва. Овај кон-
цепт у савременим условима прераста из трипартитности у мултипар-
титност, који поред наведених интереса обухвата и друге интересе као 
што су интереси клијентеле па и самог друштва у социолошком смислу, 
а овакву концепцију подржавају и принципи OECD о корпоративном 
управљању. Међутим, с обзиром на чињеницу да Закон у првом реду ре-
гулише позицију капитала, то је регулисање позиције рада препуштено 
у смислу концепта трипартитности радноправним прописима.

Начело компатибилности правних форми. У Закону о предузећи-
ма регулисана су четири организациона облика од којих су ортачко и 
командитно друштво друштва лица, а акционарско и друштво са огра-
ниченом одговорношћу друштва капитала. Закон о привредним друшт-
вима такође регулише ове организационе облике при чему их не дијели 
на друштва лица и друштва капитала због потреба законодавне технике. 
Закон се задржава на ова четири организациона облика из разлога што 
су она универзално прихваћена. Треба напоменути да у упоредном за-
конодавству у пракси егзистирају и неки други организациони облици 
као што су командитно друштво на акције, тајно друштво, друштво са 
неограниченом одговорношћу без капитала, компанија са неограниче-
ном одговорношћу, компанија са одговорношћу покривеном гаранцијом 
итд., али се ове форме друштва чак и тамо гдје су регулисане ријетко 
оснивају, тако да није било практичне потребе ни да буду регулисане 
у Закону о привредним друштвима. Законодавац је с правом регулисао 
само четири наведене правне форме привредних друштава, јер су оне 
универзално прихваћене и што је најважније коректно и детаљно прав-
но уређене што обезбјеђује потребу комуникације истим пословним је-
зиком са развијеним земљама у нашем окружењу које се такође као и ми 
углавном усредсређују на наведене типове привредних друштава. Који 
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ће од регулисаних организационих форми бити прихваћен од стране 
оснивача, ствар је конкретних потреба при чему је избор слободан, али 
треба напоменути да је код нас, као и у другим земљама, посебним зако-
ном прописама обавеза да се неке дјелатности могу обављати само кроз 
одређене организационе облике о чему је већ било ријечи.

Начело јачања установа одговорности. За разлику од Закона о 
предузећима који је питање лојалности друштву регулисао непотпуно и 
са мање пажње, Закон о привредним друштвима овом питању посвећује 
већу пажњу и установљава принцип фидуцијарне дужности чланова 
органа привредног друштва и контролних чланова и акционара према 
друштву, а на тој основи и принцип лојалности друштву. У закону су у 
функцији операционализације тог принципа регулисани бројни прав-
ни институти, и то: привида правне личности, имовинске одговорности 
за сопствене одлуке, статусне одговорности, мандата који зависи од ус-
вајања годишњих финансијских извјештаја, клаузуле недозвољене кон-
куренције и забране сукоба интереса, независних чланова, транспарен-
тности у разним формама итд.

Начело транспарентности. Транспарентност рада органа при-
вредног друштва као и пословања друштва у цјелини апострофира се 
овим законом, а то посебно важи за отворена друштва. Транспарент-
ност је операционализована низом правних института компанијског 
права усмјерених на свеобухватно и коректно информисање акциона-
ра, чланова друштва и повјерилаца, укључујући могућност објављи-
вања примања управе и извршних директора, обезбијеђен је приступ 
актима и документима друштва, уводи се обавеза депоновања у регис-
тар и објављивања финансијских извјештаја друштва, а садржајно су 
преосмишљени и други правни институти: интерна ревизија, независ-
на ревизија, одбор за ревизију, извјештаји управе, независни чланови 
УО, независне комисије и одбори, повезана лица, контролна функција 
скупштине, ангажовање стручног повјереника, емисиони проспекти 
за хартије од вриједности, надзорна функција Комисије за хартије од 
вриједности, надзорна функција суда, упис одређених података у судски 
регистар итд. Начело транспарентности у функцији је заштите интере-
са акционара, чланова, мањинских акционара и чланова, повјерилаца и 
трећих лица. Ако сви наведени правни институти буду на одговарајући 
начин примјењени и ако њихова примјена буде одговарајуће обезбјеђе-
на у остваривању функције суда и других надлежних органа и тијела, 
онда ће инвеститори стећи повјерење не само у односу на норме Закона 
већ и правни миље уопште, у противном ће инвеститори бити подозри-
ви и избјегаваће ризик инвестиција.

Начело унапређења права мањинских власника власничких удје-
ла и акција. И Закон о привредним друштвима слиједи тренд који се 
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у реформи компанијског права посебно наглашава, а то је тренд унап-
ређивања права мањинских акционара, и то оних који су силом про-
писа ограничени у инвестирању капитала у једно акционарско друшт-
во чиме се дисперзује инвестициони ризик. Ради се о инвестиционим 
друштвима, инвестиционим банкама, пензионим фондовима и другим 
сличним инвеститорима које закони принудно чине мањинским влас-
ницима. Да би се таквим инвеститорима побољшао интерес за инвести-
рање у акције, унапређују им се тзв. мањинска права, и то тако да им се 
нпр. даје право на подизање дериватних тужби за друштво, омогућава 
кумулативно гласање за избор чланова управе која им осигурава избор 
„њиховог“ члана у управни одбор, даје право на иступање из друштва уз 
обавезу друштва да им откупи акције по тржишној цијени, имају право 
стављања питања на дневни ред скупштине итд.

Начело унапређења корпоративног управљања. У закону је посеб-
на пажња посвећена унапређењу корпоративног управљања како би се 
на најоптималнији начин ускладили различити интереси у првом реду 
интереси акционара, управе, самог друштва и инвеститора. У том циљу 
Закон о привредним друштвима омогућава флексибилну структуру уп-
рављања у малим и средње великим друштвима којима се начелно влас-
нички управља и осигурава механизме сталне и правовремене контро-
ле акционара над управом друштва и то оних великих код којих је по 
правилу управљање друштвом одвојено од власништва. Законом се зато 
даје могућност да мала и средња привредна друштва имају опцију избо-
ра управљачке структуре сходно својим потребама, а велика привред-
на друштва (акционарска котирана отвореног типа) морају да поштују 
императивне законске норме којима се обезбјеђује контрола акционара 
над управом друштва и даје заштита инвеститорима у акције.

Начело савремености и софистицираности рјешења. У закону 
преовлађују диспозитивне норме којима се даје слобода избора рјешења 
за сваку конкретну ситуацију без обзира о којој форми друштава се ра-
дило, осим донекле отвореног акционарског друштва. Диспозитивне 
норме пружају слободу избора у односу на оно рјешење које се нормама 
предвиђа. Закон је либералнији у односу на рјешења понуђена у Закону 
о предузећима, јер се на примјер дозвољава могућност улога у раду и ус-
лугама (осим код отворених акционарских друштава), уводи се концепт 
једног регистарског акта, омогућава да неновчане улоге процјењују сами 
оснивачи, даје се могућност избора органа друштва између директора 
и управног одбора, правна лица могу бити комплементари итд. Начело 
либералности је у функцији промоције конкретних интереса свих ин-
веститора који своје пословне идеје могу операционализовати без стега 
императивних норми.
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III Садржина и основни институти

Закон је подјељен на девет дијелова: дио први су основне одред-
бе, други дио регулише правне форме привредних друштава (ортачко, 
командитно, друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско 
друштво), у трећем дијелу регулише се институт ликвидације привред-
ног друштва, четврти дио посвећен је повезивању привредних друшт-
ава, у петом дијелу регулише се реорганизација привредних друшта-
ва, шести дио односи се на стицање и располагање имовином велике 
вриједности, седми дио посвећен је правима несагласних акционара и 
чланова, осми дио су казнене одредбе, девети дио су прелазне и заврш-
не одредбе.

У првом дијелу који садржи 47 чланова регулишу се многе нове ус-
танове које не познаје Закон о предузећима, а исто тако неке од позна-
тих установа регулисане су на нов начин: пословна јединица (огранак) 
привредног друштва који може основати домаће или страно друшт-
во, ништавност уписа оснивања привредног друштва, оснивачки акт 
(уговор или одлука) за сва привредна друштва, пословно име (фирма) 
друштва, принцип лојалности привредном друштву чланова органа при-
вредног друштва и контролног члана акционарског друштва, принцип 
рјешавања спорова из овог закона пред надлежним судовима, а ако се 
ради о ванпарничном поступку са прописаним роковима. Иако Закон о 
предузећима регулише питање клаузуле недозвољене конкуренције чла-
нова органа друштву, као и клаузулу сукоба интереса чланова органа 
друштва са друштвом, Законом о привредним друштвима то је проши-
рено и на контролне чланове друштва са ограниченом одговорношћу 
и контролне акционаре, а све је то учињено јасније и транспарентније. 
Закон код свих организационих облика привредних друштава, изузев 
код отвореног акционарског због тога што то Друга директива ЕУ за-
брањује, омогућује да процјену вриједности неновчаних улога могу да 
врше сами оснивачи, чиме се олакшава поступак оснивања друштва, а 
правна сигурност трећих лица која послују са тим друштвом посебно 
не угрожава. Закон више не регулише статусну позицију предузетни-
ка, препуштајући то посебном закону. Ово зато што предузетник није 
правно већ физичко лице које због тога има специфичну статусноправ-
ну позицију.

Други дио је најобимнији, садржи укупно 289 чланова (од 48 до 
337 члана) кроз које се регулише статус свих правних форми привред-
них друштава.

Друштва лица, принцип је закона, регулишу се диспозитивним 
нормама што оставља простор аутономној регулативи, а тако се то чини 
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и упоредном законодавству. За разлику од Закона о предуећима, Закон 
о привредним друштвима омогућава да се унутрашњи односи између 
ортака ортачког друштва и комплементара командитног друштва уреде 
другачије од режима уређења овим законом, док се вањски односи ор-
така и комплементара ових друштава и ових друштава и трећих лица 
по правилу не могу уредити другачије од законског режима уређења јер 
се ради о императивним нормама које уређују питања одговорности 
за обавезе, заступање и пренос власничког удјела трећим лицима. Ова 
друштва по закону у принципу немају своје органе већ те послове врше 
сами ортаци односно комплементари.

Закон уводи многе новине у регулисању друштва с ограниченом 
одговорношћу и акционарског друштва. Општа карактеристика ове 
регулативе кад је у питању друштво с ограниченом одговорношћу је 
флексибилност, чиме се омогућује члановима друштва да прилагоде све 
институте код овог друштва својим стварним потребама, с обзиром да 
се ради о затвореној форми друштва која ће се у пракси најчешће осни-
вати, а кад је у питању акционарско друштво, нарочито отворено, регу-
латива је превасходно императивног карактера, чиме се штити интерес 
инвеститора. Затворено акционарско друштво по својим карактеристи-
кама врло је слично друштву с ограниченом одговорношћу, с том раз-
ликом што му је капитал изражен у акцијама, па отуда се и ово друштво 
регулише флексибилно.

Новине које доноси закон у погледу регулисања статуса друштава 
капитала су сумарно слиједеће:

– прво, олакшава се поступак оснивања и уписа у регистар (један 
је оснивачки акт умјесто два, процјену неновчаних улога могу вршити 
и сами оснивачи друштва с ограниченом одговорношћу и затвореног 
акционарског друштва, прописују се рокови поступања регистра итд.). 
Посебна новина је то што се оснивачки акт мора нотарски обрадити, јер 
у супротном регистарски суд неће моћи регистровати друштво;

– друго, закон за разлику од Закона о предузећима, разгранича-
ва потпуно јасно отворено од затвореног акционарског друштва, што је 
посебно видљиво код поступка оснивања када су изражене ингеренције 
Комисије за хартије од вриједности због потребе заштите инвеститора 
у акције отворених акционарских друштава, што није случај кад се ради 
о затвореним акционарским друштвима јер нема потребе за заштитом 
јавног интереса;

– треће, повећање и смањење основног капитала друштва с ог-
раниченом одговорношћу регулише се флексибилније, а кад се ради о 
акционарском друштву онда се то чини императивним нормама што је 
неопходно због потребе заштите интереса потенцијалних нових инвес-



1–4/2009. Марко Рајчевић (стр. 101–115)

111

титора у акције које се емитују путем јавне понуде. Све трансакције које 
укључују смањење основног капитала друштва које нису мотивисане 
потребом покрића губитка друштва на терет основног капитала подвр-
гавају се претходној заштити права повјерилаца друштва;

– четврто, обезбјеђена је транспарентност пословања отворених 
акционарских друштава: акционари, чланови друштва и повјериоци мо-
рају бити информисани о свим питањима која су релевантна за њихове 
интересе, укључујући и објаву примања управе и менаџмента; приступ 
актима и документима друштва, регистрација и објава финансијских 
извјештаја друштва, као и одговарајуће осмишљавање других правних 
института у циљу заштите акционара, чланова, мањинских акционара, 
чланова повјерилаца и трећих лица, извјештаји управе, независни чла-
нови, независни комитети, повезана лица, контролна функција скупш-
тине, ангажовање тзв. специјалног ревизора, стручног повјереника, еми-
сиони проспекти за хартије од вриједности, појачана надзорна функција 
Комисије за хартије од вриједности, надзорна функција управних орга-
на и суда, упис одређених података у регистар и његова јавност итд;

– пето, корпорацијско управљање – јачање флексибилних правила 
за модел управе код малих и средњих компанија, унапређење система 
управе друштвима капитала – компанијама, јачање контролних механи-
зама над управама и менаџментом компанија – данас је велико питање 
да ли управе компанија контролишу акционаре и чланове, што је изгле-
да ближе реалности, или акционари контролишу управу и менаџмент; 
јачање контролне функције скупштине акционара и чланова друштва, 
јачање контролне функције одбора за ревизију, интерног ревизора и 
независног ревизора, јачање контролне функције експерта мањинских 
акционара и чланова (стручни повјереник), јачање контролне функције 
суда и управе, адекватно одмјеравање регулативе кворума и већине за 
одлучивање – са становишта ефикасности одлучивања и заштите права 
мањинских власника; искључивање партиципације представника запос-
лених у управи компанија, уз регулисање других форми партиципације 
у Закону о раду и другим радноправним прописима; редефинисање оба-
веза управе и менаџмента, сазивање скупштине од стране суда, обавезно 
сазивање скупштине, побијање одлука скупштине, кумулативно гласање 
за избор органа привредног друштва, акта и информације друштва, не-
зависни чланови, утврђивање стварног акционара;

– шесто, уређење неких питања права и обавеза чланова и акци-
онара друштва са становишта правне сигурности повјерилаца друштва 
било је потребно извршити у самом закону и то некад као супсидијарно 
рјешење (које се примјењује ако се другачије не уговори), а некад као 
императивно рјешење које се примјењује силом закона (нпр. питање 
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права чланова и акционара да побијају одлуке скупштине друштва, пи-
тање права чланова и акционара према другим члановима и акционари-
ма који не извршавају преузете обавезе према друштву, питање давања 
сагласности чланова друштва или акционара који немају интереса у да-
том послу на те правне послове контролних чланова или акционара, од-
носно чланова органа друштва са друштвом, питање повезаних лица са 
члановима и акционарима друштва, односно члановима органа друшт-
ва који имају лични директни или индиректни интерес у неком послу са 
друштвом, питање независних чланова органа друштва и сл.);

– седмо, уређење власничких и управљачких функција у друшт-
вима капитала у Закону о предузећима изазивало је доста контроверз-
них тумачења и спорења посебно са аспекта разграничења овлашћења 
управног одбора и директора. У овом закону ова питања се уређују у 
потпуности у складу са таквом упоредном регулативом: директор и уп-
равни одбор нису два органа већ један, у друштвима с ограниченом од-
говорношћу и акционарским друштвима без јавног уписа акција управ-
ни одбор више није обавезан (односно може га чинити и једно лице), 
појачавају се овлашћења скупштине друштва капитала и слично; те

– осмо, питање остваривања контролне функције уређено је у 
овом закону на потпуно новој основи: директно јачање ингеренција 
скупштине чланова односно акционара, независни чланови управног 
одбора, независне комисије, јачање института транспарентности посло-
вања, спољни независни ревизори, експерти мањине (стручни повјере-
ници).

У трећем дијелу (чланови 338 до 356) овај закон регулише пос-
тупак престанка солвентних привредних друштава, који је у принципу 
у домену воље власника, уз одређену контролну функцију надлежног 
суда, будући да Закон о стечајном поступку регулише престанак ин-
солвентног привредног друштва, а постојећи Закон о ликвидационом 
поступку регулише тзв. судску ликвидацију. Треба напоменути да ће 
ступањем на снагу Закона о привредним друштвима бити потребно ко-
риговати одредбе Закона о ликвидационом поступку у погледу основа 
покретања ликвидационог поступка, с обзиром на то да се неки основи 
покретања судске и добровољне ликвидације поклапају. У овом поступ-
ку обезбјеђена је заштита повјерилаца кроз више института, а уређена 
је и одговорност ликвидационог управника.

У четвртом дијелу (чланови 353 до 367) регулисано је питање 
повезивања привредних друштава путем капитала и на тој основи уп-
рављање путем капитала, самостално или комбиновано са неком уго-
ворном формом. Овај закон проширује посебно регулативу повезивања 
привредних друштава путем капитала регулишући институте већинског 
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учешћа (односећи се негативно према тзв. узајамним капитал – учешћи-
ма, која су у нашим условима рађала тзв. пирамидалне структуре капи-
тала), концерна, холдинга, матичног, контролног и зависног, подређеног, 
привредног друштва и предвиђајући низ заштитних норми за мањинске 
акционаре у зависннм друштвима. Детаљнију регулативу уговорних фор-
ми повезивања привредних друштава не треба да садржи овај статусни 
закон, будући да би на то требало да се примјењују општа правила уго-
ворног права садржана у Закону о облигационим односима.

Пети дио (чланови од 368 до 432) односи се на реорганизацију 
привредних друштава. Реорганизацију привредног друштва у смис-
лу овог закона чине статусне промјене (спајање, припајање, подјела, 
одвајање и комбинације ових промјена), као и промјена правне фор-
ме привредног друштва, што је чини различитом од реорганизације у 
смислу Закона о стечајном поступку.

Закон о предузећима не регулише на задовољавајућој основи пи-
тање статусних промјена привредних друштава (подјеле привредних 
друштава и разне комбиноване форме статусних промјена), као и пи-
тање промјене правне форме појединог привредног друштва, посебно са 
становишта потребе заштите интереса повјерилаца друштва која учес-
твују у статусним промјенама, будући да се ове промјене по општим 
правним правилима не могу вршити на њихову штету. Рјешење ових 
питања учињено је у Закону о привредним друштвима потпуном хармо-
низацијом са Трећом и Шестом директивом ЕУ.

Шести дио су два опширна члана 433 и 434 посвећена стицању 
и располагању имовином велике вриједности. У земљама у транзицији 
посебно је осјетљиво питање оштећења повјерилаца привредног друшт-
ва кроз разна располагања имовином привредног друштва, а која у ос-
нови нису тржишна. Стога је правило да све ове земље, што сада чини 
и овај закон, регулишу посебан поступак располагања имовином велике 
вриједности (критеријум се даје у закону), чиме се настоје заштитити 
повјериоци привредних друштава од нетржишних располагања управа 
друштва и контролних акционара и чланова друштва капитала.

Седми дио обухвата шест чланова (од 435 до 440) и регулише за-
штиту мањинских власника. Питање заштите тзв. мањине акционара 
и чланова друштва (мањине по капиталу и броју гласова) код друшт-
ава капитала, показује се посебно актуелним и требало га је у односу 
на Закон о предузећима, знатно унаприједити и проширити, што је и 
учињено. Закон о привредним друштвима чак с обзиром на значај пи-
тања конституише и посебно поглавље посвећено овом питању, чиме се 
оно додатно појачава и чиме се обезбјеђује додатна гаранција за његову 
животност. Ово питање такође представља једно од актуелних питања 
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реформе права трговачких друштава и у земљама ЕУ. Рјешење питања 
заштите мањинских власника на аутономној основи или пак супси-
дијарним законским нормама не показује се пожељним, имајући у виду 
да аутономне уговорне и статутарне норме доноси акционарска већина 
по капиталу, као и већина по капиталу чланова друштва, те једино им-
перативне законске норме могу имати своје оправдање.

Осми дио (члан 441) су казнене одредбе. Овај закон регулише и 
привредне прекршаје, прописујући новчане казне за привредна друшт-
ва и одговорна лица, чиме се жели осигурати поштовање његових нор-
ми, дјеловати превентивно и обезбиједити правна сигурност. Кривична 
дјела нису прописана овим законом јер је то материја кривичног закона, 
чиме се такође даје допринос принципима кривичног законодавства и 
права.

Девети дио (чланови 442 до 446) су прелазне и завршне одред-
бе. Прелазне и завршне одредбе регулишу питање рока за усклађеност 
постојећих правних форми привредних друштава са овим законом, уз 
гаранцију правне сигурности стечених права, док се статус јавног пре-
дузећа не регулише, будући да постоје посебни закони о овим преду-
зећима (општи и посебни). Одређено је да закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања, а да ће се примјењивати од 1.7.2009. године, 
јер до тада треба измијенити и допунити, те тиме са Законом усклади-
ти неке друге законе који су важни за његову операционализацију, а у 
првом реду Закон о регистрацији пословних субјеката. Дат је рок од две 
године да постојећа друштва ускладе своју организацију са захтјевима 
закона, при чему ће се то усклађивање за друштва капитала вршити 
промјеном и прилагођавањем статута који ће за акционарска друштва 
и друштва са ограниченом одговорношћу имати значај оснивачког акта. 
Постојећи Закон о предузећима престаће да важи почетком дана при-
мјене Закона о привредним друштвима.

IV Закључак

Нема никакве дилеме да ће Република Српска Законом о при-
вредним друштвима добити модеран пропис који је по институтима 
садржаним у њему као и по идејама које промовише у функцији пот-
реба да се, с једне стране, не спутају они пословни субјекти који желе 
да оснивањем друштава лица и затворених форми друштава капитала 
своје односе уреде на начин који њима одговара, а с друге стране да се 
заштите сви постојећи и потенцијални инвеститори у отворена акцио-
нарска друштва. У односу на Закон о предузећима, Закон о привредним 
друштвима пружа комплетнију и квалитетнију регулативу која ће задо-
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вољити потребе свих пословних субјеката како домаћих тако и страних, 
чиме се чини искорак у настојању да се Република Српска учини при-
влачном дестинацијом за било који облик инвестиционих улагања. За-
кон је усклађен са директивама ЕУ, па и у погледу тог захтјева испуњава 
очекивања пословних кругова, а неким рјешењима прихватају се будуће 
промјене европске регулативе чиме се обезбијеђује његова релативно 
дуготрајнија актуелност. Оно што предстоји струковној и пословној јав-
ности је упознавање са новинама које овај закон доноси, а уз то пред-
стоји и усклађивање других привредних закона са његовим одредбама с 
обзиром на чињеницу да се овом закону придаје значај кључног закона 
(„привредни устав“). Вријеме и његова операционализација у пракси 
даће одговор на питање да ли је и у којој мјери Закон о привредним 
друштвима испунио своју улогу која се састоји у унапређењу и осигу-
рању квалитета пословног миљеа.

Marko RAJČEVIĆ, Ph.D
Professor at the Faculty of Law, University of Banja Luka

NEW LAW ON COMMERCIAL COMPANIES OF 
REPUBLIC OF SRPSKA

Summary

Th e paper deals with the concept and substance, basic explanations of 
the novelties brought by the new Law on Commercial companies of Republic of 
Srpska, which entered into force at the beginning of this year. Th e author expre-
ssed opinion that it is a modern legislative act which sucessfully combined the 
best experiences of modern commercial practice, demands of the EU directives 
and took into consideration the specifi c features of Republic of Srpska whose 
economy is in a process of transition.
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ПРОБИЈАЊЕ ПРАВНЕ ЛИЧНОСТИ –
СРЕДСТВО ЗАШТИТЕ ПОВЕРИЛАЦА ПРОТИВ

НЕСАВЕСНИХ ДУЖНИКА

Резиме

Средства заштите поверилаца привредног друштва су различи-
та, а једно од значајних средстава јесте институт пробијања правне 
личности. По правилу, друштво за своје обавезе одговара целокупном 
својом имовином којом располаже у тренутку релевантном за ангажо-
вање његове одговорности, без могућности ангажовања одговорности 
других субјеката (чланова друштва и запослених, као посебних правних 
субјеката). То је последица начела одвојености правних субјективи-
тета привредног друштва и његових чланова, а самим тим и начела 
одвојености њихових имовина. Тако, чланови или акционари друштва 
капитала не одговарају за обавезе друштва, већ сносе ризик пословања 
друштва до висине унетог улога. У одређеним случајевима могуће су раз-
не махинације у смислу скривања чланова друштва изa његовог правног 
субјективитета, ради постизања властитих циљева са којима су чла-
нови или акционари ушли у друштвo. На тај начин они избегавају све 
што би за њихове интересе могло бити негативно у правним односи-
ма друштва са трећим лицима. У таквим случајевима, посматрано са 
правног аспекта, друштво капитала је посебан субјект у праву. Фак-
тички и економски, оно је са својим члановима и руководиоцима јединс-
твени правни субјект. Тада, када то оправдавају животна стварност и 
снага чињеница, ваља напустити одвојеност носиоца права од чланова, 
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па са друштвом и његовим члановима поступати као да нису одвоје-
ни. Успешно пробијање правне личности друштва капитала доводи до 
прописане солидарне неограничене одговорности чланова или акционара 
друштва капитала, ако су испуњени одређени услови.

Кључне речи: друштво капитала, начело одвојености правних субјек-
тивитета привредног друштва и његових чланова, про-
бијање правне личности, солидарна неограничена одго-
ворност чланова.

I Уводне напомене

Имовинско-правна одговорност привредног друштва је одраз ње-
говог правног субјективитета. У складу са својим правним положајем 
на тржишту, привредна (трговачка) друштва наступају у правном про-
мету, закључујући уговоре и преузимају друге правне радње којима 
располажу својом имовином. С обзиром да закључивањем уговора на-
стају имовинско-правне (материјалне) обавезе за уговорне стране, то се 
поставља питање одговорности за извршење преузетих обавеза. Значај 
овог питања за пословну праксу је велики.

Адекватним регулисањем имовинско-правне одговорности при-
вредног друштва дужника штите се интереси његових поверилаца и на 
тај начин омогућава се нормално одвијање правног промета. Правна 
одговорност уопште, па и имовинско-правна одговорност привредног 
друштва, представљају важан инструмент за очување правне сигурнос-
ти. У упоредном, као и у нашем праву, заштита поверилаца, а самим 
тим и сигурности правног промета, постала је једна од основних карак-
теристика компанијског права, а и шире-правног система. Напуштено је 
схватање према коме се дужник непримерено штитио, јер је то погубно 
деловало на предузетништво. Правилима нашег Закона о привредним 
друштвима на статусно-правном подручју штите се интереси повери-
лаца друштва, што представља значајан допринос остварењу правне си-
гурности у промету.

Због изузетног значаја који имовинска одговорност привредног 
друштва има у правном промету, основну норму о одговорности чини 
правило према коме за своје обавезе друштво одговара целокупном 
својом имовином. У вези са применом овог правила, значајно је питање 
средстава којима друштво одговара за преузете обавезе. Друштво од-
говара свим средствима којима располаже у тренутку релевантном за 
ангажовање његове одговорности, без обзира на основ прибављања 
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средстава. Средствима на којима нема право располагања привредно 
друштво не може одговарати. То су средства других лица која по не-
ком правном основу друштво користи (нпр., средства добијена у закуп). 
Ово је једна од последица начела одвојености привредних субјективи-
тета привредног друштва и његових чланова (начело одвојености њи-
хових имовина). Отуда привредна друштва одговарају за обавезе у про-
мету према трећим лицима искључиво својом имовином (потпуна или 
искључива одговорност). У суштини то значи примену правила о од-
говорности друштва сопственим средствима којима располаже, без мо-
гућности ангажовања одговорности других субјеката (чланова друштва 
и запослених, као посебних правних субјеката).

Правило о потпуној или искључивој одговорности привредног 
друштва допринело је развоју друштава капитала (акционарског друшт-
ва и друштва са ограниченом одговорношћу), као правних форми по-
добних за предузетништво. С обзиром да је у правним односима са 
трећим лицима носилац права и обавеза само правно лице (друштво 
капитала), као и да само његова имовина представља материјалну ос-
нову за извршавање обавеза, то изостанак законом установљене одго-
ворности чланова друштва капитала није сметња да они преузму од-
говорност за обавезе друштва правним послом (на пример, уговором 
о јемству, давањем гаранције, преузимањем дуга и слично). Међутим, 
ако имовинско-правна одговорност правног лица није адекватно регу-
лисана, могуће су разне махинације у смислу скривања чланова друштва 
иза правног субјективитета друштва, ради постизања властитих циљева 
са којима су чланови ушли у друштво и избегавањем свега што би за 
њихове интересе могло бити негативно у правним односима друштва 
са трећим лицима. Таквим понашањем чланова друштва нарушава се 
неопходна равнотежа стицања користи и сношења последица пословно 
повезаних за такве користи. То је нарочито карактеристично за једно-
персонална друштва, код којих се правним осамостаљивањем правног 
лица преко њега може водити предузеће ради стицања властите добити 
пребацивањем ризика на другога да би се заобишла лична ограничења 
или неспојивост деловања или да би се прикрили идентитет и мотиви 
јединог члана који стварно предузетнички делује. У таквом случају, пос-
матрано са правног аспекта, друштво капитала је посебан субјект у пра-
ву. Фактички и економски оно је са својим члановима и руководиоцима 
јединствени правни субјект.

Ограничење сношења ризика јединог члана друштва, или више 
чланова друштва, на вредност уложеног капитала и правни субјективи-
тет друштва штите га, односно штите их, од неограничене одговорности 
повериоцима за обавезе друштва и његовом, односно њиховом личном 
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имовином. Међутим, „ограда“ правне личности привредног друштва не 
штити га, односно не штити их увек од солидарне неограничене одго-
ворности повериоцима за обавезе друштва. У сукобу правног и фак-
тичког стања, правно стање се често показује као неодрживо, тако да се 
мора ускладити са фактичким стањем. У праву САД, на пример, то се 
чини „подизањем“ или „пробојем“ заштитног вела који пружа правно 
лице, тј. прелази се преко вештачки постављене одвојености тамо где се 
осећај права противи примени начела одвојености.1 Начело одвојенос-
ти, које произлази из постојања правне личности, не може се олако од-
бацити, али када то оправдавају животна стварност и снага чињеница, 
ваља напустити одвојеност носиоца права од чланова, па са друштвом 
и његовим члановима поступати као да нису одвојени.2

Институт „пробијања“ правне личности представља најважније 
одступање од правила да чланови друштва капитала не одговарају за 
обавезе друштва и да је њихов ризик за пословање друштва ограничен 
на вредност њиховог улога, односно удела у друштву. Под одређеним 
условима, а у циљу заштите интереса поверилаца и других чланова 
друштва, као и сигурности у правном промету, закон прописује могућ-
ност „пробијања правне личности друштва“ или „скидање вела корпо-
ративног субјективитета“ са друштва тако да се чланови друштва учине 
одговорним за обавезе друштва. Тако се подизањем „ограде-вела“ кор-
поративног субјективитета друштва улази на терен неограничене одго-
ворности чланова друштва за обавезе друштва капитала.

Поводом „пробијања правне личности“ могу се анализирати број-
на питања. У даљим излагањима анализа ће бити ограничена на одређи-
вање појма овог института и питања која су значајна за заштиту интере-
са поверилаца друштва капитала.

II Појам

Изразом „пробијање правне личности“ означавамо случајеве у 
којима било законодаство било судска пракса одступају од утврђене 
формалне структуре правног лица и проширују своје дејство на пер-
соналне или материјалне елементе који сачињавају супстрат правног 
лица, али који нису укључени у формалну структуру или су у ту струк-
туру укључени само у неким односима.3 Пробијање правне личности 

1 K. Schmidt, Gesellschaft srecht, 3. издање, Köln, Berlin, Bonn, München, 1997, стр. 64–
65.

2 Ibidem.
3 Б. Забел, Општи погледи на правне личности и ОУР као правно лице, последиплом-

ски магистарски курс из области привредноправних наука, Нови Сад, 1976, стр. 
51.
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друштва капитала јесте судско неуважавање злоупотребљеног својства 
правног лица друштва, у одређеној парници по тужби заинтересованог 
лица, којим се врши приближавање правне природе друштва капита-
ла, у смислу одговорности за имовинске обавезе према трећим лици-
ма његових чланова или акционара, правној природи друштва лица, и 
поред различитости њихових правних природа у теоријском и законс-
ком смислу, ради отклањања штетних последица злоупотребе. У таквим 
случајевима има се у виду укидање одвојености правног субјективите-
та друштва и чланова којим се уклања одговорност чланова за обавезе 
друштва и омогућава се повериоцима друштва да своја потраживања 
намире из имовине чланова друштва. Успешно пробијање правне лич-
ности друштва капитала доводи до прописане солидарне неограничене 
одговорности чланова или акционара друштва, ако су кумулативно ис-
пуњени одређени услови.

Институт пробијања правне личности има различите називе, чак 
и у енглеском праву из кога потиче (нпр., подизање (скидање) вела (мас-
ке, фасаде) корпоративног субјективитета – lift ing the veil mask, facade; 
занемаривање корпоративног субјективитета – ignoring the corporate 
entity, итд.). Наш Закон о привредним друштвима користи израз „зло-
употреба правног субјективитета“,4 а у Закону о предузећима из 1996. 
године користио се израз „привид правне личности“.5

Мада настао као творевина судске праксе, институт пробијања 
правне личности предмет је регулисања новије упоредне законске ре-
гулативе о трговачким (привредним) друштвима. То је и логично кад се 
зна да овај институт представља значајно средство заштите поверилаца 
против несавесних дужника, чиме се доприноси сигурности у правном 
промету. Тим пре јер се овај институт може применити и у случајевима 
када, због неиспуњености услова, не може да се побија дужникова прав-
на радња са трећим лицем. На пример, у случају кад је правна радња 
предузета у периоду пре последње године пре отварања стечаја над 
друштвом капитала дужником, или када је протекао рок за подизање 
паулијанске тужбе.

Хрватским Законом о трговачким друштвима одређује се да онај 
ко злоупотребљава околности да као члан трговачког друштва не од-
говара за обавезе друштва не може се позивати на то да по закону не 
одговара за те обавезе.6 Нашим Законом о привредним друштвима про-
писује се да командитори командитног друштва, као и чланови друштва 
са ограниченом одговорношћу и акционари акционарског друштва могу 
према трећим лицима лично одговарати (солидарна неограничена одго-

4 Закон о привредним друштвима (у даљем тексту: ЗОПД), чл. 15.
5 Закон о предузећима, чл. 54.
6 Хрватски Закон о трговачким друштвима, чл. 10 ст. 3.
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ворност) за обавезе друштва ако злоупотребе привредно друштво за не-
законите или преварне циљеве или ако са имовином привредног друшт-
ва располажу као са сопственом имовином као да привредно друшт-
во као правно лице не постоји.7 У наведеним законима не набрајају се 
случајеви солидарне неограничене одговорности чланова друштва и ак-
ционара. То чини словеначки Закон о трговачким друштвима. Њиме се 
прописује одговорност чланова друштва и акционара: 1) ако злоупот-
ребе друштво као правно лице да би постигли циљ који је за њих као 
појединце забрањен; 2) ако злоупотребе друштво као правно лице за 
оштећење својих поверилаца; 3) ако супротно закону управљају имови-
ном друштва као да је њихова; 4) ако смање имовину друштва у своју 
корист или у корист неког другог лица, а знали су или су морали знати, 
да друштво неће моћи испунити своје обавезе према трећим лицима.8

III Услови

Суд може изрећи санкцију пробијања правне личности друштва 
капитала само ако су кумулативно испуњени следећи услови:

1) злоупотреба својства правног лица друштва капитала;
2) имовинска корист одговорног лица, односно штетна последи-

ца по противну страну; и
3) узрочна веза.
Злоупотреба може бити субјективна и објективна. Субјективна 

злоупотреба постоји када се друштво користи за постизање циљева које 
чланови или руководиоци друштва не би могли сами постићи и који 
су им, по правилу, забрањени, а у намери да нашкоде његовим пове-
риоцима. На пример, у случају када чланови и директори друштва за-
дужују путем зајмова своје друштво, присвајајући за себе позајмљени 
новац, без намере да га врате зајмодавцу, унапред рачунајући да им у 
стечају препусте само капитал друштва који је најчешће мали. Објек-
тивна злоупотреба постоји у случајевима када се друштво користи про-
тивно циљевима због којих му је признат субјективитет, без намере да 
се другима нашкоди. У таквим случајевима се, дакле, ради о деловању 
чланова или руководилаца друштва којим се они у објективном смислу 
користе друштвом да би постигли циљ који и не мора бити забрањен.9 
На пример, када се капитал друштва приказује већим, како би се трећа 
лица навела да са њим закључују уговоре чији је предмет веће вреднос-

7 ЗОПД, чл. 15.
8 Словеначки Закон о трговачким друштвима, чл. 6.
9 K. Schmidt, нав. дело, стр. 190.
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ти, без намере да им се нашкоди, већ у намери подстицања бржег раста 
друштва. У пракси се објективна и субјективна злоупотреба најчешће 
преплићу у истом случају. Довољно је да се докаже објективна злоупот-
реба.

Остваривање имовинске користи је злоупотребиочев интерес. 
Имовинску корист одговорно лице може остваривати прибављањем 
економских вредности или уштедом. У имовини противне стране у спо-
ру она се појављује као штетна последица. На пример, када се средства 
једног друштва користе за стицање удела његовог члана у другом друш-
тву, што представља располагање које није у интересу друштва чија се 
средства тако користе, па је, ако није у питању давање кредита, по пра-
вилу, незаконито. Због тога противна страна (побијач) има правни ин-
терес супротан одговорном лицу (противнику побијања). Интерес по-
бијача јесте да му суд „побијањем правне личности“ друштва капитала 
омогући да ненамирени део потраживања намири из имовине одговор-
ног лица (обично члана друштва), које је покушало да извуче имовинску 
корист злоупотребом правног субјективитета друштва капитала. Треба 
нагласити да се захтева настанак имовинске користи за одговорно лице, 
а не лично за злоупотребиоца. Одговорним лицем сматра се не само 
учинилац радње злоупотребе, већ и свако лице у оквиру друштва капи-
тала у чију корист је злоупотреба извршена. Када је у питању одговор-
но лице, треба водити рачуна о његовој савесности. Ако је оно савесно 
(није знало нити је могло знати за злоупотребу), пробијањем правне 
личности друштва треба да му се одузме само прибављена корист. Не-
савесном лицу треба да се изрекне санкција солидарне неограничене 
одговорности за обавезе друштва капитала. Наш Закон о привредним 
друштвима не прави разлику између савесних и несавесних одговорних 
лица. Сматрамо да би то требали да чине судови на основу општих пра-
вила о грађанско-правној одговорности.

Узрочну везу између злоупотребе, као узрока, и имовинске корис-
ти одговорног лица, као последице, тешко је доказати. Терет доказивања 
да је реч о злоупотреби правног субјективитета друштва јесте на пове-
риоцу – тужиоцу. Тако у једној судској одлуци стоји, да терет докази-
вања лежи на тужиоцу, али суд мора утврдити конкретне радње које 
представљају злоупотребу.10 Суду је обично тешко пружити непосредни 
доказ да је злоупотребилац одређеним радњама, у мноштву радњи које 
друштво обавља у свакодневном пословању, проузроковао штету пове-
риоцу који тражи пробијање правне личности друштва.

10 Врховни суд Србије, бр. Прев. 132/02 од 16.10.2002, Право и привреда, бр. 1–4, 2003, 
стр. 238.
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IV Домен примене института пробијања правне личности

Заинтересовано лице има право да пробија правну личност 
друштва капитала (акционарског друштва и друштва са ограниченом 
одговорношћу), јер његови акционари или чланови по закону не одгова-
рају за обавезе друштва. Они сносе ризик пословања друштва до висине 
унетог улога.

Чланови друштва лица (ортачко друштво и командитно друшт-
во) за обавезе друштва одговарају солидарно неограничено. Због тога 
они нису заинтересовани да злоупотребом правне личности друштва 
стичу имовинску корист. Међутим, у упоредном, као и у нашем законо-
давству, прописују се случајеви солидарне неограничене одговорности 
командитора за обавезе друштва. Према нашем Закону о привредним 
друштвима командитор одговара солидарно неограничено за обавезе 
друштва (као комплементар) у два случаја. Први, ако се његово име, 
уз његову сагласност, налази у пословном имену друштва. Други, ако 
врши послове пословођења друштва супротно законској забрани.11 За-
конска правила о одговорности чланова за обавезе друштва заснивају 
се на утицају чланова у друштву. У том смислу је и солидарна неограни-
чена одговорност командитора у наведеним случајевима, у којима пос-
тоји пробијање правне личности командитног друштва. Када тога не би 
било, трећим лицима би одговарало само друштво и комплементари, 
који би након исплате дуга имали право регреса према командитору.

У пословној пракси најчешће се пробија правни субјективитет 
једноперсоналних друштава капитала, јер се он најлакше и злоупот-
ребљава, али се може пробијати и правни субјективитет вишечланих 
друштава.

Трговачки закони или закони о привредним (трговачким) друшт-
вима одређују одговорна лица у случају успешног пробијања правне лич-
ности друштва (компаније, корпорације). Према континенталном праву 
одговорна лица (туженици) могу да буду само чланови друштва капитала 
(ужи концепт). Овај концепт прихваћен је и у нашем праву. Англосаксон-
ска права допуштају да одговорна лица, поред чланова компаније (корпо-
рације), буду и руководиоци компаније, али и трећа лица.

V Начин пробијања

Санкцију за пробијање правне личности друштва капитала изри-
че суд на захтев овлашћеног лица. Захтев се истиче у облику тужбе или 

11 ЗОПД, чл. 102.
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приговора, кад је оштећеник тужен. Тужба се подноси у року застаре-
лости потраживања чије је намирење угрожено злоупотребом правног 
субјективитета друштва.

Лице овлашћено да захтева пробијање правне личности друштва 
је сваки поверилац, а не само онај коме друштво не може да подмири 
обавезу. Поверилац може да бира против кога ће поднети тужбу: про-
тив друштва; против друштва и свих његових чланова; против друштва 
и неких чланова; или само против неких чланова.

Ако поверилац подигне тужбу против члана друштва и у свом за-
хтеву не успе, или ако подигне тужбу против друштва и његовог члана, 
па успе само против друштва, дужан је да члану надокнади тиме при-
чињене трошкове. На тај начин се спречава олако и лакомислено уту-
живање чланова друштва.

VI Правно дејство

Основно дејство успешног пробијања правне личности друштва 
јесте занемаривање његовог правног субјективитета и изрицање одгова-
рајуће санкције лицу одговорном за злоупотребу. Изреченом санкцијом 
отклањају се штетне последице злоупотребе. Она може да буде различи-
та, зависно од околности конкретног случаја. Санкција се најчешће сас-
тоји у обавезивању одговорних лица да солидарно неограничено одго-
варају за обавезе друштва трећим лицима или да надокнаде штету, коју 
им је компанија проузроковала. Иначе, санкције су садржина правног 
дејства пробијања правне личности друштва.

Правно дејство пробијања правне личности друштва капитала 
омеђено је материјалноправним и процесноправним границама. Ма-
теријалноправне границе састоје се у томе да се правни субјективитет 
друштва не гаси у целости и трајно. Јер, циљ санкције јесте да се от-
клоне штетне последице злоупотребе својства правног лица друштва. 
Зато је судско занемаривање правног субјективитета друштва само тре-
нутно и у конкретном случају, а ради отклањања штетних последица. 
Процесноправне границе правног дејства пробијања правне личности 
могу да буду објективне и субјективне. Објективне се односе на предмет 
спора, док се субјективне границе односе на парничне странке. Кад суд 
занемари правни субјективитет друштва, може да изрекне само санк-
цију коју тужилац захтева и то у висини на коју гласи тужбени захтев. 
Због тога санкција производи правно дејство само у конкретном слу-
чају злоупотребе из кога је настао спор (објективне границе). Изречена 
санкција делује само између тужиоца и туженог, али не и на трећа лица 
(субјективне границе).
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VII Одговорност члана друштва

Члан друштва одговара за све обавезе друштва – како уговор-
не, тако и вануговорне. Заснивањем одговорности чланова друштва не 
престаје одговорност друштва. Оно одговара за обавезе као дужник, а 
његовој одговорности придружује се и одговорност чланова друштва. 
Кад се испуне претпоставке за одговорност чланова друштва, заснива 
се онаква одговорност за обавезе друштва каква постоји у привредним 
(трговачким) друштвима за чије обавезе одговарају чланови друштва. 
Одговорност чланова у ортачком друштву (јавном трговачком друштву) 
и комплементара у командитном друштву је солидарна неограничена.

За одговорност чланова друштва неоподно је да се кумулативно 
испуне следећи услови:

1) да правни однос из кога је настала обавеза за коју члан одго-
вара постоји између повериоца и друштва за чију обавезу члан 
одговара;

2) да је друштво преузимајући обавезу деловало у своје име и за 
свој рачун;

3) да је у питању одговорност чланова за туђу обавезу.
С обзиром да је у питању законом прописано солидарно јемство, 

то се на одговорност члана друштва дужника примењују правила о со-
лидарном јемству. По природи ствари један део одредаба Закона о об-
лигационим односима којима се регулише солидарно јемство не може 
се примењивати на одговорност члана за обавезе друштва (на пример 
одредбе о: уговорном настанку јемства; писаном облику изјаве којом се 
преузима јемство, јер оно настаје на основу закона; способности за да-
вање јемства; јемству за будућу обавезу која мора бити одређена; опози-
ву јемства за будућу обавезу и о давању јемства за обавезу другог јемс-
тва и слично).

VIII Случајеви у којима може да се пробија правна личност

Бројни су случајеви у којима може да се пробија правна личност 
друштва капитала (компаније, корпорације). Најбројнији случајеви про-
бијања правне личности постоје у енглеској и америчкој судској пракси. 
Када је у питању континентално право, треба истаћи немачку, швајцар-
ску и француску судску праксу.

Случајеви у којима може да се пробија правна личност друштва 
могу се разврстати у неколико група, зависно од њихове везаности за 
поједине чињенице које се тичу компаније. На пример, случајеви у вези 
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са пословањем компаније, случајеви у вези са члановима; случајеви у 
вези са имовином; случајеви у вези са идентитетом друштва итд. За-
једнички именитељ за све наведене случајеве јесте злоупотреба правног 
субјективитета друштва капитала. Злоупотреба правног субјективитета 
друштва може да се појави у великом броју облика тако да не би било 
пожељно законско, таксативно набрајање случајева. Законом треба само 
прописати критеријуме (услове) за утврђивање тих случајева. На тај 
начин помаже се судовима да адекватно реагују у случају злоупотребе 
правног субјективитета друштва.

Примена института пробијања правне личности друштва мора 
бити сагледана у склопу одредби чланова 12, 13 и 16 Закона о облига-
ционим односима, које одређују да су стране у заснивању облигацио-
них односа и остваривању права и обавеза из тих односа дужне да се 
придржавају начела савесности и поштења. Тим одредбама је забрањено 
и вршење права противно циљу због кога је оно законом установљено 
или признато и установљена је дужност сваког да се уздржи од посту-
пака којима се може другом проузроковати штета.12

Када је у питању примена института пробијања правне личности, 
има се утисак да колебљивост наше судске праксе попушта и да се она 
креће узлазном линијом, у правцу прихватања овог института у случаје-
вима када је његова примена оправдана.

У пракси је постојао велики број спорова које су општећене ште-
дише покретале против оснивача бројних приватних штедионица и ба-
нака, ради враћања својих штедних улога. У периоду 1995–1996. године 
велики број спорова је решен успешним пробијањем правног субјек-
тивитета штедионица и банака и утврђивањем одговорности њихових 
оснивача због мешања њихове личне имовине и имовине правног лица 
(штедионице или банке). Поред наведених спорова, у досадашњој прак-
си појавио се и већи број спорова произашлих: 1) због давања неис-
тинитих изјава да друштво нема неизмирене обавезе према поверио-
цима, са намером да се оштети поверилац; 2) због поступака и радњи 
оснивача којима се допринело отварању стечајног поступка над преду-
зећем. У првом случају, према нашој судској пракси, оснивач привред-
ног друштва чини пробој правне личности када у поступку ликвидације 
над друштвом пред судом нетачно изјави да друштво нема неизмирених 
обавеза према повериоцима.13 У другом случају, у једној одлуци вишес-
тепеног суда одлучено је да оснивач који је својим радњама и поступци-
ма допринео настанку стечаја предузећа може и сопственом имовином 
одговарати за његове обавезе. Правилно пресуђење спора условљено је 

12 Пресуда Врховног суда, Прев. 572/02 од 23.4.2003. год.
13 Правна пракса, бр. 11, 2004, стр. 58.
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поузданим утврђењем да ли су поступци и радње туженог допринели 
настанку стечаја, односно отуђењу имовине стечајног дужника.14

Сматрамо да ће судска пракса реаговати у свим случајевима када 
су испуњени услови за примену института пробијања правне личнос-
ти друштва и када то налажу интереси трећих лица и сигурност про-
мета. Међутим, примена начела одвојености правних субјеката друшт-
ва и његових акционара или чланова, као једног од основних начела у 
компанијском праву, треба да буде правило. Честа примена института 
пробијања правне личности друштва учинила би бесмисленим акцио-
нарско друштво и друштво са ограниченом одговорношћу, као посебне 
форме друштва капитала. То би неповољно утицало на привредне токо-
ве, јер би се инвеститори осећали несигурно. Из страха од имовинске 
пропасти, они би били врло уздржани у својим инвестиционим одлу-
кама, што би неповољно утицало на привредне активности. Због тога 
се у САД истиче, да иако институт пробијања правне личности није у 
корист акционара, већ, напротив, фикција о одвојеним правним субјек-
тивитетима корпорације и њених акционара или чланова треба да буде 
правило, а не изузетак, те је самим тим и пробијање правне личности 
изузетак, а не правило.15

Dara MILENOVIĆ, Ph.D
Professor at the Faculty of Law, University of Niš

LIFTING THE CORPORATE VEIL – THE 
INSTRUMENT OF CREDITORS PROTECTION 

AGAINST UNSCRUPULOUS DEBTORS

Summary

Th e instruments of creditors protection in companies are diff erent, and 
one of important ones is lift ing the corporate veil. As a rule, the company is 
responsible for its obligations with the entire assets that are at its disposal at the 
moment relevant for the engaging its responsibility, without the possibility of 
engaging the responsibility of other subject (company members and employees, 
as the separate legal subjects). Th is is the result of the principle of separation 
of companies and its members’ legal personalities, and at the same time of 

14 Решење Врховног суда Србије, Прев. 17/04 од 24.3.2004.
15 Hamilton, Th e Law of Corporations, Minnesota, 1991, стр. 82 и 101–102.
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the principle of separation of their assets. So, the members and shareholders 
of companies are not responsible for the obligations of the company, and they 
only bear the business risk in proportion with the size of the invested capital. 
In certain cases diff erent machinations are possible, in the sense of hiding 
the members of the company behind its legal personality, in order to achieve 
personal goals which were the initial intention of the members or shareholders 
when entering the company. Th is is the way they avoid everything that could be 
negative for their interests in legal relations of the company towards the third 
persons. In such cases, from the legal point of view, the company is the separate 
legal subject. Factually and economically, it is one unique legal subject with its 
members and managers. And then, when it is justifi ed by the life reality and 
the power of facts, the separation of right repositories and the members should 
be abandoned, so the company and its members should be treated as if they 
were not separate. If certain conditions are fulfi lled, the successful lift ing the 
corporate veil of the company leads to the preseribed joint and several unlimited 
liability of the members or shareholders of the company.

Key words: company, principle of separate legal personalities, lift ing the 
corporate veil, joint and several unlimited members liability.
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КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И
ЕКОНОМСКА КРИЗА

Резиме

Корпоративно управљање има правно-економски аспект. Будући 
да је правна димензија корпоративног управљања нашла своје место у 
водећој домаћој стручној литератури, аутор се определио за економски 
аспект корпоративног управљања и то у светлу новијих кризних до-
гађања. Економски посматрано, корпоративно управљање се своди на 
постојање контролних механизама за заштиту интереса акционара.

Ови механизми постављају јасна правила за власнике (пре свега 
већинске) и за менаџере, што производи позитивне ефекте на микрое-
кономском и макроекономском нивоу. Све земље у свету су данас суочене 
са проблемом побољшања ефикасности свих интерних и екстерних кон-
тролних механизама корпоративног управљања. Хипотекарна криза у 
финансијском сектору САД, која прети да прерасте у рецесију глобалних 
размера, то најбоље потврђује. Недостатак државне регулативе, неа-
декватна контролна улога централне банке, неефикасно корпоративно 
управљање у банкама, неки су од кључних разлога који су допринели сло-
му хипотекарног тржишта у САД.

Кључне речи: корпоративно управљање, банке, хипотекарна криза, 
секјуритизација, хипотека.



ПРИВРЕДНА ДРУШТВА Право и привреда

130

I Корпоративно управљање (економски аспект)

Економски просперитет и благостање које одликује савремене 
економије је у великој мери резултат капитализма који је као економски 
систем однео превласт у свету. Трансформација капитализма одиграва-
ла се у вртлогу бројних историјских, политичких, социјалних и економ-
ских промена. Овај економски систем прешао је пут од мануфактурне 
фазе и првобитне акумулације капитала, преко либерализма до концен-
трације и централизације капитала, која је довела до стварања мултина-
ционалних компанија и глобалног финансијског тржишта.

Савремени капитализам и његове појавне облике (менаџерски, 
државни, модел социјалне демократије) карактерише корпоративно уд-
руживање и корпоративно управљање.1

Корпоративно управљање има правно-економски аспект. То је 
савремена тема на коју је фокусирана правна и економска литература, 
али се изучавање ове проблематике назире и у класичној економској те-
орији код А. Смита.2 Разматрајући улогу акционара он запажа: „Они се 
мало кад претварају да разумију ишта у пословању предузећа; а кад се 
догоди да међу њима не превлада дух заједничког интереса, не узнеми-
рују се због тога, већ спокојно прихваћају такве полугодишње или го-
дишње дивиденде какве директори за њих сматрају прикладним.“ Тако 
је још у време економског либерализма када је невидљива рука тржишта 
регулисала привредне токове, постојала потреба да се раздвоји својина 
од управљања и да пословне одлуке у предузећу доноси управа у инте-
ресу власника капитала (акционара).

Корпоративно управљање има правну димензију и сагледава се 
као: „специфичан заступнички однос између управе и акционарског 
друштва, настао на основу уговора и закона...“3

Економски аспект корпоративног управљања своди се на пос-
тојање контролних механизама и институција који би штитили интере-
се акционара (власника капитала), што би произвело позитивне ефекте 
на микроекономском и макроекономском (глобалном) нивоу.

1 Корпоративно удруживање треба разликовати од корпоративног управљања. Кор-
поративно удруживање подразумева различите облике корпоративне сарадње и 
повезивања у савременој тржишној привреди и то: картели, концерни, трустови, 
мултинационалне компаније. Корпоративно управљање је систем управљања и 
вођења корпорација.

2 John Kenneth Galbraith, Економија у перспективи, Критичка повијест, Загреб, 
1987, стр. 47.

3 Мирко Васиљевић, Корпоративно управљање, Правни аспекти, Београд, 2007, стр. 
22.
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На микро нивоу то би довело до богаћења акционара и ефикасног 
пословања компаније, што би се одразило на њене битне перформансе. 
На глобалном нивоу ефикасно корпоративно управљање би повећало 
капацитет тржишта капитала и допринело расту друштвеног производа 
и националне привреде.

Издавањем акција повећава се нето имовина акционарског 
друштва које је организовано као компанија. Акционари су резидуални 
повериоци имовине акционарског друштва, будући да дивиденде имају 
резидуални карактер, исплаћују се из остатка. Прво се исплаћују кама-
те на обвезнице, па тек након тога дивиденде.4 Исплата дивиденде на 
обичне акције је дискреционо право управе предузећа. Висина дивиден-
де није унапред одређена и зависи од пословног успеха компаније. Уп-
раво зато је и неопходно постојање квалитетног система корпоративног 
управљања где би се кроз одговарајуће контролне механизме успоста-
вила сарадња и усаглашавање интереса менаџмента компаније, акцио-
нара и запослених. Економски посматрано, менаџмент води компанију 
у интересу њених власника – акционара.

Сукоб између управе и акционара може бити управо на плану 
исплате дивиденди. Менаџерска структура у компанији може водити 
такву пословну политику која обезбеђује дугорочну финансијску ста-
билност компаније. Тада ће се већи део остварених профита реинвести-
рати, односно већи део профита ће отићи на акумулацију. То ће ојача-
ти компанију, што ће се рефлектовати кроз раст цена њених акција на 
берзи. Дивиденде ће бити ниске а то неће задовољити акционаре који 
пројектују своје економске интересе у кратком року. Менаџмент који 
реинвестира профите уместо да их претвара у дивиденде, такође посту-
па у интересу акционара, јер ће они уместо високих дивиденди добити 
капиталну добит као разлику у цени акција. Ефикасно корпоративно 
управљање омогућава да се интереси акционара заштите, да се ускладе 
заједнички интереси менаџмента и акционара у вођењу компаније. Не-
развијено корпоративно управљање отежава прилив капитала, смањује 
инвестирање и повећава ризик да капитал компаније неће бити адек-
ватно оплођен.

Институционализација тржишта капитала још више је ставила у 
први план квалитет корпоративног управљања. Последње деценије су 
промениле профил акционара од приватних (индивидуалних) инвести-
тора ка институционисаним. То су пензијски фондови, инвестициони 

4 Камате представљају расходе и оне нису део добити, па не подлежу опорезивању. 
Код исплате дивиденди прво се исплаћују дивиденде на приоритетне акције у фик-
сном износу, па након тога дивиденде на обичне акције. Обичне акције по обиму 
доносе највише права акционарима, али су и ризичне јер имају варијабилну диви-
денду.
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фондови, осигуравајуће куће. Највећу улогу имали су у Великој Брита-
нији и САД, али сада освајају и финансијски простор континенталне 
Европе. Економска снага ових инвеститора (обједињују уштеђевине ми-
лиона обичних грађана) је претпоставка да ће компаније у којима су 
они акционари бити добро вођене.

Економска теорија и емпиријска истраживања показују да је ква-
литет корпоративног управљања у корелацији са ефикасним тржиштем 
капитала. Висок ниво заштите интереса инвеститора повећава капаци-
тет тржишта капитала мерен количником његове капитализације, по-
већава вредност акција као и прилив капитала према компанијама. На 
глобалном плану то се одражава на раст друштвеног производа.5

Економски аспект корпоративног управљања се генерално своди 
на питање односа између акционара и менаџмента. Међутим, ти односи 
су сложени и захтевају даљу конкретизацију, јер се могу рашчланити. 
То су агенцијски проблеми корпоративног управљања.6 Први проблем 
се своди на сукоб интереса акционара и управе, други на сукоб већинс-
ких и мањинских акционара и трећи сукоб између интереса акционара 
и интереса неких других група (запослених) или државе. Разматрање 
економског аспекта корпоративног управљања има за циљ да покаже 
да је то само једна димензија овог сложеног питања и да свеобухватни 
научни, стручни третман ове проблематике укључује пре свега правну 
димензију као и један шири мултидисциплинарни приступ.

II Америка и Европа на путу корпоративног управљања 
(достигнућа и дилеме)

Амерички модел финансијског тржишта је дуго имао примат у 
светској економији. Још далеке 1933. године постављени су темељи фи-
нансијског тржишта у САД, доношењем Закона о хартијама од вреднос-
ти из 1933. године, да би већ следеће године била настављена тенденција 
правног регулисања понуде хартија од вредности па је на савезном ни-
воу донет Закон о берзама хартија од вредности из 1934. године. Овим 
законским актом регулисано је секундарно тржиште хартија од вред-
ности, берзе и ванберзанско тржиште. На основу Закона из 1934. го-
дине формирана је Комисија за хартије од вредности и берзе (Securities 
and Exchange Commission – SEC).7 Касније су скоро све земље Европе 

5 Бошко Живковић, „Квалитет корпоративног управљања и тржиште корпоративне 
контроле у условима транзиције“, Међународна конференција Београдске берзе, 
Београдска берза, Београд, 2004, стр. 74–75.

6 Види: М. Васиљевић, нав. дело, стр. 20–21.
7 James C. Van Horne, John M. Wachowicz, Fundamentals of Financial Management, New 

Jersey, 1995, стр. 534.
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по угледу на америчку Комисију за хартије од вредности основале своје 
комисије као државна регулаторна тела на тржишту капитала.

Од тада па до данас америчка економија је у успону. Деведесете 
године су биле посебно просперитетне за САД, чија је економија зна-
чајно напредовала у односу на економије у већини европских земаља и 
Јапану. Отуда није ни чудо што је у стручној и широј јавности постојало 
широко распрострањено уверење да разлоге за економски просперитет 
САД треба тражити у сложености и динамичности финансијских тр-
жишта посебно тржишта капитала. Флексибилност америчког финан-
сијског система огледала се у доступности капитала, његовој ефикасној 
алокацији на продуктивне употребе, у могућности да се лоше вођене 
компаније реорганизују или буду преузете, а све то се одвија у циљу бо-
гаћења акционара. У таквим институционалним, својинским оквирима 
развија се тржиште за корпоративну контролу као средство за успос-
тављање дисциплине у компанијама. Менаџмент компаније настоји да 
пословање компаније учини ефикасним и профитабилним, како би се 
богатство акционара увећавало. То је условило постојање једнодомног 
модела корпоративног управљања у коме функцију управљања врши 
управни одбор који бира скупштина акционара, а контролну функцију 
врше спољни независни ревизори.

Европски модел корпоративног управљања је дводомни модел 
(Немачка) или мешовити модел који садржи елементе оба модела. Од-
лика дводомног модела је постојање у компанијама које су организоване 
као акционарска друштва, управног и надзорног одбора. Управни одбор 
врши функцију управљања и пословођења и чланове управног одбора 
бира и разрешава надзорни одбор. Чланове надзорног одбора бира и 
разрешава скупштина.8

Супериорност америчког финансијског система и система кор-
поративног управљања је ишчезла под налетима берзанских ломова и 
скандала у корпорацијама попут Enrona и Worldcoma. Међутим, скан-
дали у компанијама као што су Vivendi, Ahold, Parmalat, показују да и 
модел корпоративног управљања у Европи у пракси показује бројне не-
достатке.9

8 Опширније о системима корпоративног управљања види: М. Васиљевић, нав. дело, 
стр. 43–47.

9 У земљама континенталне Европе предузећа су у власништву доминантних акци-
онара који имају контролу над управом, што значи да борд директора одлучује у 
њихову корист. Тако, Parmalat компанија која има борд директора од 13 чланова, 
Calisto Tanаzi је био генерални директор и оснивач компаније. Остали чланови уп-
равног одбора су били чланови Tanazi породице који су запослени у Parmalat-у или 
су у пословним везама са члановима породице Tanazi. Познати случај проневере 
новца везује се за већинске акционаре у Parmalat-у у Италији. Већински акционари 
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Овакво стање на тржишту корпоративне контроле показује да сна-
га механизма корпоративног управљања варира од земље до земље, што 
зависи од институционалних претпоставки, структура власништва, тра-
диције, културе, политичких прилика. Оно што је заједничко за земље 
са обе стране Атлантика, то је реформа корпоративног управљања. 
Светска економија се нашла у рецесији, а талас рецесије запљуснуо је 
сегмент корпоративног управљања. Разлике у системима корпоративног 
управљања рефлектоваће се и на правце реформи.

Поред разлика између система корпоративног управљања, постоје 
разлике међу земљама које примењују исте принципе корпоративног 
управљања. Пример за то су САД и Велика Британија. Сматра се да је 
британски систем више у интересу акционара него амерички. Акцио-
нари који имају 10% акционарског капитала могу да сазову ванредни 
састанак и да смене борд већином гласова.10 Управни одбори у Брита-
нији по свом саставу више су избалансирани него у САД, јер се састоје 
од одређеног броја чланова унутар и изван компаније, док у САД гене-
ралном директору борда, улога у борду је једино занимање.

Разлике у правним системима одражавају се на моделе корпора-
тивног управљања који егзистирају у Европи и Америци. Структура 
власништва се одражава на квалитет корпоративног управљања, посеб-
но на улогу контролора какву имају ревизори, финансијски аналитича-
ри и агенције за процену кредитне способности.

У земљама континенталне Европе постоји систем концентриса-
ног власништва, где је компанија у власништву већинских (доминант-
них) акционара који заједно имају контролу над компанијом у правном 
смислу. То је један од разлога што су бордови у Европи углавном слаби 
и немају механизме који штите права мањинских акционара. Концен-
трисано власништво је највећа баријера за непријатељско преузимање 
фирми. Када су акције у рукама једног или мање групе инвеститора, 
често једне породице, онда они као власници капитала имају дугорочну 
економску стратегију за опстанак компаније и значајан утицај на управ-
ни одбор (борд) тако да понуђачи имају мале шансе за успех.

У англосаксонском правном систему развио се систем корпоратив-
ног управљања који се заснива на дисперзивном власништву где постоји 

су били главни у борду и били су у прилици да оштете мањинске акционаре кроз 
лажне обрачуне. Резултат тога је био непостојање трага у билансу стања компаније 
за више од 17,4 милијарди евра, а око 2,3 милијарде евра је исцурело кроз пословне 
трансакције између пословних сарадника Tanazi породице која је оснивач компа-
није. Види: A. Melis, „Corporate Governance Failures: To What Extent is Parmalat a 
Particularly Italian Case?“, Corporate Governance: an International Review.

10 Geoff rey Owen, Tom Kirchmaier, Jeremy Grant, Corporate Governance in the US and 
Europe – Where Are We Now, Palgrave Macmillan, New York, 2006, стр. 3. 



1–4/2009. Нада Тодоровић (стр. 129–141)

135

слаба контрола управе од стране власника, акционара. Овај модел подра-
зумева развијено тржиште капитала и све његове сегменте (примарно, се-
кундарно и треће тржиште), као и развијено непријатељско преузимање 
компанија. Са становишта економских предвиђања и очекивања, може се 
рећи да европски континентални систем корпоративног управљања на 
плану дугорочне економске стратегије има предност.

Међутим, заједничка одлика оба модела је да су контролори били 
релативно неуспешни како у систему концентрисаног, тако и у систе-
му дисперзивног власништва. То се пре свега односи на улогу ревизора. 
Несклад између управе и ревизора, недостатак контакта са Комитетом 
ревизора, пружање консултантских услуга клијентима, довело је реви-
зоре у инфериоран положај у односу на управни одбор. Ови проблеми 
су у САД делом санирани доношењем обавезујућих прописа (Sarbanes-
Oxley Act) и формирањем Државног одбора за надзор рада ревизора и 
рачуновођа (Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB).11 Аме-
ричка комисија за хартије од вредности је такође дала свој допринос 
увођењу реда у пословању корпорација и то доношењем прописа и пра-
вила на савезном нивоу, чиме је одузета значајна моћ од држава члани-
ца по овом питању.12

Земље континенталне Европе нису следиле амерички пример на 
путу реформи, већ су се више оријентисале ка британском концепту 
корпоративног управљања „comply or explain“ – „покорити се или објас-
нити“. Овај систем заснован је на низу добро обављених послова корпо-
ративног управљања којем све наведене компаније треба да се покоре, 
а уколико то не учине обавезне су да то образложе. То је резултирало 
уплитањем Европске комисије крајем 2004. године и формирањем три 
независна комитета за питање накнада – хонорари, именовања и реви-
зије.13

Према томе, извесно је да долази до приближавања корпоратив-
ног система САД и Европе, али неки нерешени проблеми у овој области 
и даље остају, што показују и новија дешавања у светској економији.

Све земље су данас суочене са проблемом побољшања ефикаснос-
ти својих интерних и екстерних контролних механизама корпоративног 

11 G. Owen, Т. Kirchmaier, J. Grant, нав. дело, стр. 5.
12 Поред Савезне комисије за хартије од вредности и појединачне државе имају своје 

сопствене комисије за хартије од вредности, чији је задатак да регулишу понуду 
и продају хартија од вредности у оквиру своје државе. Ови закони разликују се 
по својој ефикасности, неки прописују строжије услове за регистрацију емисије, 
неки су либерални. Као резултат овакве неуједначености регулативе, јављају се ре-
гистрационе пријаве које понекад погрешно и нетачно презентују инвестициону 
вредност хартија од вредности.

13 G. Owen, Т. Kirchmaier, J. Grant, нав. дело, стр. 9.
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управљања. Интерни механизми подразумевају афирмисање историјске 
улоге управног одбора као институције за спречавање сукоба интереса 
и малверзација менаџера. То се постиже повећањем независности уп-
равног одбора, ограничавањем компензација за руководиоце, увођењем 
тајног гласања.14

Eкстерни контролни механизми корпоративног управљања под-
разумевају укидање средстава за заштиту од преузимања (непријатељс-
ко преузимање, санкција за лоше управљање), појачану активност ин-
веститора, ефикасан правни систем и екстерну регулацију. Од правног 
система се очекује да пружи сигурност акционарима и менаџерима, да 
спречи малверзације које су штетне за мале акционаре и да обезбеди 
адекватну судску заштиту у случају спора.

Остаје отворено питање да ли треба тежити потпуној стандарди-
зацији различитих система корпоративног управљања због економског 
напретка, или треба због друштвених, политичких па и економских 
разлога, националне особености ипак чувати. Чини се да је на делу пре 
приближавање ових система него њихово пуко сједињавање под нале-
том обавезујуће регулативе, уз решавање приоритетних проблема кор-
поративног управљања.

III Корпоративно управљање и хипотекарна криза

Историја капитализма је историја криза. Кризе су тежи или лак-
ши поремећаји у нормалном одвијању привредних токова. У класичној 
теорији кризе су се одвијале по фазама (криза, депресија, оживљавање, 
просперитет), па је читава појава у литератури названа кризни цик-
лус. Савремене кризе (рецесије), слабијег су интензитета, краће трају и 
обично захватају један сегмент националне привреде с тенденцијом да 
се прошире на читаву националну привреду. Јављају се у неправилним 
временским размацима и непредвидиве су.15 За време трајања кризе 

14 Новија истраживања показују нове трендове у обиму и структури компензационих 
пакета за руководиоце. Тако је у неким европским земљама дошло до повећања 
плата за руководиоце од 40 до 70%. Пример Швајцарска, где је плата извршног 
руководиоца у 2001. години била 405.000 америчких долара на 1,1 милион 
америчких долара 2003. У Немачкој, са 455.000 америчких долара на 955.000 
америчких долара. Међутим, просечна вредност компензационог пакета у САД је 
скоро дупло већа од највеће плате руководиоца у Европи. У просеку износи око 
2,25 милиона америчких долара. Види: Kevin Ј. Murphy on Executive Compensation: 
‘Is Europe Catching Up with the US, and Should It Do So?’, Corporate Governance in the 
US and Europe, Where Are We Now?, New York, 2006, стр. 62.

15 Америчка привреда бележи неколико значајних раздобља рецесије. То је раз-
добље Велике депресије, потом период нафтне кризе седамдесетих година. После 
једног дужег периода просперитета, уследила је рецесија 2001 (интернетска кри-
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макроекономске варијабле показују негативан тренд и то више варијаб-
ли истовремено.

Тако ако опада реални бруто друштвени производ (BDP), онда 
опада инвестициона и лична потрошња, производња, корпорацијска 
добит, продаја некретнина.

Последња рецесија догодила се крајем 2007. године и захватила 
је финансијско тржиште, односно хипотекарно тржиште као значајан 
сегмент тржишта капитала. Парадокс је да се криза јавила на хипоте-
карном тржишту САД које се сматра за најразвијеније хипотекарно тр-
жиште у свету.

Амерички модел хипотекарног тржишта препознатљив је по раз-
вијеном секундарном тржишту капитала и процесу секјуритизације 
хипотека. Примарно хипотекарно тржиште обухвата креирање (одоб-
равање и сервисирање) хипотекарних кредита. На секундарном тржиш-
ту долази до куповине и продаје већ одобреног дугорочног хипотекар-
ног кредита. Дугорочно држање хипотекарног портфеља може бити 
скопчано са одређеним ризицима. Зато се у САД развило секундарно 
хипотекарно тржиште које обезбеђује претварање неликвидне хипо-
текарне новчане активе у ликвидна новчана средства. Томе је нарочи-
то допринело оснивање владиних (државних) агенција: „Fannie Mae“ 
(Federal National Mortgage Association – FNMA), „Ginnie Mae“ (Government 
National Mortgage Association – GNMA) и „Freddie Mac“ (Federal Home 
Loan Mortgage Corporation – FHLMC).16 Оне су градитељи хипотекарног 
тржишта у САД. Операције секундарног тржишта капитала обухватају 
емитовање хипотекарних хартија од вредности на подлози одобрених 
кредита (секјуритизација) уз гаранцију државних агенција, трговину 
(даљу препродају ових хартија од вредности), као и сервисирање ини-
цијално одобрених хипотекарних кредита.

Крајњи резултат свих ових операција је да се повежу отплате при-
марних хипотекарних финансијских инструмената (хипотекарних кре-
дита), са приносом секундарних хипотекарних хартија од вредности и 
ускладе токови ових средстава. На овај начин су, уз мањи ризик моти-
висани потенцијални инвеститори из целог света да улажу у америчку 
хипотекарну индустрију и број снабдевача хипотекарног тржишта се 
повећавао.

Сви учесници у операцијама на секундарном хипотекарном тр-
жишту су нашли свој економски интерес. Банка продаје дугорочни хи-

за), терористички напад на New York и Washington, рачуноводствени скандали у 
компанијама. Види: N. Gregory Mankiw, Основе економије, Загреб, 2006, стр. 745–
746. 

16 Laurence G. Taff , Investing in Mortgage Securities, St. Lucie Press, AMACOM, 2003, стр. 
89.



ПРИВРЕДНА ДРУШТВА Право и привреда

138

потекарни кредит државној агенцији и ослобађа се ризика дугорочнос-
ти уз дисконт који покрива њену главницу и зараду. Државна агенција 
(Ginnie Mae, Fannie Mae) их групише у хипотекарни пул и на бази тога из-
даје хипотекарну хартију од вредности. Издавањем хартија од вредности 
државна агенција привлачи јефтина новчана средства са тржишта, плаћа 
ниску камату на њих и поново их пласира банкама уз нешто вишу камату. 
Корисници кредита налазе такође свој економски интерес јер банке све 
више снабдевају хипотекарно тржиште јефтинијим кредитима. Најзад и 
купци хипотекарних хартија од вредности су задовољни јер су купили 
хартије од вредности које су сигурне, јер носе државну гаранцију.

Захуктала хипотекарна индустрија у САД доживела је економски 
колапс. Банке су у потрази за профитом напустиле стандардне услове за 
одобравање хипотекарних кредита и то:

– постојање размере између отплате и дохотка (PTI – payment to 
income ratio),

– постојање размере између зајма и вредности (LTV – loan to 
value).17

Уместо подробног испитивања кредитне историје клијента (ко-
рисника кредита), банке су уз високе каматне стопе почеле да одобра-
вају хипотекарне кредите корисницима са лошом кредитном историјом 
који нису били кредитно способни, али су могли да заложе непокрет-
ност као обезбеђење кредита. Емпиријска истраживања показују да је 
амерички модел хипотекарног тржишта специфичан по постојању рас-
них диспаритета у хипотекарном позајмљивању. Црнцима су били мање 
доступни хипотекарни кредити због мање економске снаге, вишег LTV 
количника, слабије кредитне историје. Експанзија хипотекарних креди-
та је у последње време потиснула и ове разлике.18

Банке су као основни циљ поставиле максимизацију профита. Ко-
рисници кредита су постали платежно неспособни и нису могли да от-
плаћују кредите. Банке су активирале хипотеке, на тржишту некретни-
на понуда је надмашила тражњу и цена некретнина је падала. Власници 
купљених хипотекарних хартија нису могли да се наплате по доспелом 
купону из хартија, јер су корисници кредита престали да плаћају рате 
на базне хипотеке.

Њихова настојања да их што пре продају изазвала су ланчане ре-
акције на берзи. Тада ступају на сцену психолошка очекивања берзанс-

17 Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani, Capital Markets, Institutions and Instruments, Pren-
tice-Hall, New Jersey, 2003, стр. 484.

18 Mark C. Dawkins, „Simultaneity bias in mortgage lending: Atest of simultaneous equa-
tions models on bank-specifi e data“, Journal of Banking & Finance, бр. 26/2002, стр. 
1600.
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ких учесника која понекад немају много везе са економским параметри-
ма. Често се догађа на берзи да продаја хартија од вредности од стране 
једне групе власника подстиче ланчане продаје од стране великог броја 
других и тржиште које је у једном периоду нагло расло тада почиње на-
гло да пада.

Сви они који су у свом портфељу имали хартије од вредности из-
дате на подлози хипотеке почели су вртоглаво да губе. Овакви негатив-
ни ефекти пренели су се и на тржиште акција.

Менаџери великих банака у Америци су одлазили, а надлежни 
државни органи почели су да преиспитују њихов рад (Bank of America, 
City Group, Meril Lunch). Међутим, америчка хипотекарна криза се про-
ширила на читаву светску економију. Националне централне банке су у 
својим портфељима имале америчке хипотекарне хартије од вредности 
као и моћни институционални инвеститори.

Хипотекарна криза је погодила велике улагаче широм света. Но-
вац је постао најтраженија и најскупља роба, што је препознатљив знак 
кризе. У фази кризе догађа се да се каматна стопа приближи профитној 
стопи услед несташице здравог новца. Европске банке су принуђене да 
повећавају каматне стопе, инвестициона активност јењава, тражња се 
смањује и на помолу је глобална рецесија.

Новија догађања у светској економији показују да је талас кризе 
захватио и концепт корпоративног управљања, посебно у Америци.

Контролни механизми корпоративног управљања у банкама нису 
оправдали своје постојање. Иницијална каписла за избијање првих вар-
ница кризе је одобравање дугорочног хипотекарног кредита од стране 
банке клијенту који није кредитно способан. Менаџмент банке (управ-
ни одбор, надзорни одбор) је показао да не зна да управља ризицима и 
да врши дисперзију ризика. Менаџерска структура великих америчких 
банака је понудила једино могуће објашњење да је радила у интересу ак-
ционара банке и да је настојала да кроз високе каматне стопе на сумњи-
ве кредите увећа богатство акционара. Реални економски параметри су 
довели у питање и задњу аргументацију неуспешних менаџера. Међу-
тим, нису банке (менаџмент банака) искључиви кривци за потресе на 
хипотекарном тржишту. То су и рејтинг агенције, државне агенције и 
сви они који су били упознати са квалитетом хипотекарног пула на бази 
кога се издаје кредит.

Чини се да на америчком финансијском простору треба више дог-
рађивати концепт корпоративног управљања него сам концепт хипоте-
карног тржишта. Хипотекарно тржиште у САД је дуже време функцио-
нисало и доприносило увећању националног богатства.



ПРИВРЕДНА ДРУШТВА Право и привреда

140

Предуслов за делотворно корпоративно управљање у банкама 
је пооштравање државне регулативе у читавом финансијском сектору 
САД. Држава није испунила своју регулаторну и надзорну улогу на хи-
потекарном тржишту САД, што се јасно види из односа банка – држав-
на агенција. Неопходно је доградити контролну улогу централне банке 
(Федералне резерве). Централне банке обично у условима овакве фи-
нансијске кризе имају улогу зајмодавца „из нужде“, позајмљујући поср-
нулим банкама новац ради одржања монетарне стабилности. На овај 
начин се само санирају последице, а не отклањају узроци.

Кодекс корпоративног управљања у банкама морао би да сад-
ржи правила о управљању ризицима (ризик ликвидности, ризик сол-
вентности), дисперзији ризика, основна правила и лимите о улагању у 
хипотекарне хартије од вредности. Успостављање стандарда у погледу 
финансијског извештавања, мониторинга и супервизије у финансијском 
систему, пооштрило би одговорност банака пооштрило би одговорност 
банака, ревизорских кућа и рејтинг агенција.

Висок квалитет корпоративног управљања у институцијама које су 
снабдевачи хипотекарног тржишта, доприноси очувању јавног интере-
са у овом сектору, јер се преко механизма хипотекарног тржишта обез-
беђује реално очување националног богатства као и његово увећање.

Nada TODOROVIĆ, Ph.D
Аssociate Professor at the Faculty of Law, University of Kragujevac

CORPORATE GOVERNANCE AND ECONOMIC 
CRISIS

Summary

Corporate governance has both economic and legal aspects. Since the legal 
aspect of corporate governance has been widely discussed in both national and 
international professional literature, the author has decided to elaborate here on 
the economic aspect of corporate governance in light of the recent global economic 
crisis. From the economic point of view, the corporate governance comes down 
to the set of control mechanisms for the protection of stakeholders’ interests. 
Th ese mechanisms establish clear rules for major owners and managers, which 
has given positive eff ects on both the microscopic and macroscopic level. All 
the countries in the world are currently facing the problem how to enhance the 
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effi  ciency of their both internal and external control mechanisms of corporate 
governance. Mortgage crisis in the US fi nancial sector which threatens to exceed 
into recession is just one of the examples of national crises worldwide. Lack 
of state regulations, inadequate controlling role of the central national bank, 
ineffi  cient corporate governance in banks, are just some of the problems which 
contributed to the fall of the mortgage market in the USA.

Key words: corporate governance, banks, mortgage crisis, mortgage 
securitization, mortgage.
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доцент Правног факултета „Јустинијан Први“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Република Македонија

МЕНАЏЕРСКИ УГОВОРИ ПРЕМА ПОЗИТИВНОМ 
ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ

Резиме

У свом раду „Менаџерски уговори према позитивном праву Ре-
публике Македоније“ аутор др Горан Коевски се бави са питањима и 
практичним дилемама који су повезани како са природом, тако и са 
садржајем менаџерских уговора. Да ли су менаџерски уговори именовани 
уговори уређени са позитивно-правним прописима у Македонији или се 
ради о аутономним sui generis уговорима који највише зависе од воље и 
преговарачке моћи уговорних страна? Затим, аутор поставља дилему 
који је закон „матичан“ у погледу уређивања основног садржаја менаџер-
ских уговора – да ли је то Закон о трговачким друштвима или Закон о 
радним односима? У продужетку рада, дат је преглед основних права, 
обавеза и одговорности менаџера у праву Републике Македоније. Рад је, 
у већем делу, оријентисан ка практичним питањима повезаних са ме-
наџерским уговорима, које је аутор добијао током многобројних обука 
са менаџерима, судијама и других заинтересованих група у Македонији.

Кључне речи: менаџерски уговори, трговачка друштва, радно-правни 
статус менаџера, права, обавезе и одговорност менаџе-
ра.
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I Наместо вовед (дилеми и отворени прашања во врска со
менаџерските договори)

Најпрво, при обработката на темата за менаџерските договори, би 
сакал да се осврнам на неколку дилеми кои ми се јавија пред, но и при 
изработката на текстот:

– Дали менаџерските договри се уредени, именувани договори 
со нашето позитивно, македонско право или се работи за се’ 
уште неименувани, sui generis автономни (законски неуредени 
или недоволно уредени) договори кои, повеќе или помалку, за-
висат исклучиво од вољата на договрните страни и одредбите 
од Законот за трговските друштва од 2004. година („ЗТД“)1 на 
кои нема да се применува посебниот режим на одредбите од 
Законот за работните односи („ЗРО“),2 Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување3 или Законот за придонеси од за-
должително социјално осигурување,4 туку повеќе општите на-
чела на договорното право и договорот за дело или слично.

– Дали отказот и оставката се институти инхерентни исклучиво 
за трудовото право или, кога се работи за менаџерските дого-
вори, сега за сега, de facto ќе се работи едноставно за едностран 
раскин на најобичен приватен договор од облигационото пра-
во, од страна на рамноправни договорни страни?

– Дали на менаџерот ако неоправдано изостане од работа три 
последователни работни дена би му престанал работниот однос 
со отказ од работодавецот без отказен рок?

– Дали директорството/менаџерството е посебна професија, 
чија суштина ја сочинуваат вештината, знаењето и искуството 
(know-how) во водење и организирање на деловен потфат, од-
носно претпријатието на одредена компанија? Дали директори-
те се вршители на одредено дело (од интелектуална, авторска 
природа), на кои нема потреба особено да им се дава посебна 
правна заштита?

– Што ќе ви е со закон утврденото времетраење на мандатот 
(време на кое се избраат членовите на органот на управување, 
односно на надзорниот одбор), ако секоја година се гласа за ва-

1 Види:   Службен весник на Република Македонија, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007 и 
87/2008.

2 Види: Службен весник на Република Македонија, бр. 62/2005, 106/2008 и 161/2008.
3 Види: Службен весник на Република Македонија, бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 

24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 
153/2007 и 161/2008.

4 Види: Службен весник на Република Македонија, бр. 142/2008.
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шиот извештај за работа и ако можете да бидете разрешени, без 
оглед уште колку останало од мандатот?

– Дали има потреба да се претпоставува нешто со „маглива при-
рода“ каков што е мандатот на извршните директори или на 
членовите на управниот одбор или тоа да се уреди со самиот 
договор помеѓу договорните страни, што, секако, дека ќе зави-
си од нивната умешност на преговарање и, секако, во рамките 
на ограничувањата што ги поставил законот?

– Кој закон (ЗТД или ЗРО) ќе има правен примат во уредувањето 
на менаџерските договори или подобро, во пополнувањето на 
правните празнини?

– Ако се земе ЗТД како lex specialis, тогаш ќе се јават админситра-
тивни проблеми и пречки во вршењето на некои од правата и 
обврските од работно-правен статус (на пример, уплаќање при-
донеси за пензиско и инвалидско осигурување).

– Дали сите членови на управниот одбор се менаџери или не?
– Дали мора да има раководни лица – менаџери на пониско ниво, 

покрај членовите на управниот одбор?
– Постои ли разлика помеѓу поимите менаџмент, менаџер, од 

една и менаџерски договор, од друга страна?
– Кој ги плаќа придонесите на менаџерите (бруто плата)?
– Дали невработено лице може да биде именувано за менаџер?
– Дали менаџерот, односно член на управниот одбор или извршен 

член на одбор на директори работи со полно работно време?
Од одговорот на претходните прашања зависи кој и каков ќе биде 

пристапот на судијата во случај на спорови по основ на менаџерски 
спорови, но се поставува и прашањето дали менаџер – директор може 
да биде вратен на работа кај својот работодавец на истата именувана 
позиција (функција, должност), какви што пресуди до неодамна можеа 
да се јават во нашата судска практика?

II Што се смета за „за“, а што за „не“ како орган или член на 
орган на управување?

Пред да одиме во подетална анализа на менаџерските договори, 
да расчистиме со тоа кој орган се смета за орган на управување, на кои 
членови ќе се однесуваат овие договори.

Под „орган на управување“, според ЗТД, се подразбира органот во 
акционерското друштво кому е доверено управувањето на друштвото 
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како на одбор на директори во едностепениот систем на управување, 
на управен одбор или на управител во двостепениот систем на управу-
вање, односно на управителот [член 3(1)34) ЗТД].

Важно е да се потенцира дека акционерското со бра ни е не мо же да 
од лу чу ва за пра ша ња од об лас та на управувањето, односно од областа 
на водењето на работењето на друштвото што се надлежност на орга-
ните на управување [член 383(4) ЗТД]. Исто така, законодавецот опре-
делил дека, освен по исклучок,5 на над зор ни от од бор не мо жат да му 
би дат пре не се ни ов лас ту ва ња во вр с ка со упра ву ва ње то на друштвото 
[член 380(3) ЗТД].

Конечно, под поимот „одговорно лице“ се подразбира „(...) во 
друштвото со ограничена одговорност управителот, односно управите-
лите, член на надзорниот одбор, односно контролорот, а во акционерс-
кото друштво-член на органот на управување, односно член на надзор-
ниот одбор и раководните лица во трговските друштва“ [член 3(1)33 
ЗТД]. Но, овој поим на одговорно лице е погенеричен и поопширен од 
оние кои нас нé интересираат за потребите на овој труд. Имено, како 
што видовме во помиот на менаџери не спаѓаат членовите на надзор-
ниот одбор.

III За потребите на овој текст, ќе ги дадеме следните
законските дефиниции на два различни правни институти:

„Договор за уредување на односите меѓу друштвото и извршен 
чле н на одборот на директори, член на управниот одбор, односно упра-
вител“ е договор со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски меѓу 
друштвото и извршен чле н на одборот на директори, член на управниот 
одбор, односно управителот6 [член 3(1)12) ЗТД].

,,Договор за уредување на односите со раководно лице“ е договор 
со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски меѓу друштвото, пре-
тставувано од органот на управување, и раководното лице [член 3(1)13) 
ЗТД].

Овој, вториов договор, може да се јави во два подвида: а) кога ра-
ководното лице на пониско ниво го бираат, именуваат и со него склучу-

5 Се работи само за склучаите кога управниот одбор одлучува по претходна соглас-
ност, односно одобрение на надзорниот одбор, односно кога одборот на директо-
ри работи како единствен орган без пренесување на овластувањата на извршните 
членови на акционерското друштво (член 373 и 376 ЗТД).

6 По исклучок, во акционерските друштва коишто имаат основна главнина помала 
од 150.000 ЕВРА во денарска противвредност, наместо управен одбор може да 
биде избран управител, со сите права и обврски што ги има управниот одбор. 
Види: член 374(2) од ЗТД. 
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ваат договор поединечните извршни членови на одборот на директори 
[член 371(5) ЗТД] односно поединечните членови на управниот одбор 
[член 375(3) ЗТД] и б) кога договорот со раководното лице го склучува 
органот на управување како колективен орган [член 366(3) ЗТД].

За каков вид на договор со раководно лице ќе се работи, ќе зависи 
од околностите на секој конкретен случај: големината на акционерското 
друштво, колку одборот на директори или управниот одбор како ко-
лективни органи имаат доверба изборот на раководни лица на пониско 
ниво да го делегираат на поединечните извршни членови на одборот на 
директори, односно на индивидуалните членови на управниот одбор, 
или, пак, ќе ја оптираат можноста овие индивидуални членови да дадат 
предлог или да вршат избор кој подоцна, ex post, ќе биде конфирмиран 
од страна на одборот на директори или управниот одбор како колек-
тивни органи. Сепак, при евентуалното делегирање на надлежноста за 
избор на раководни лица од пониско ниво, треба да се има предвид од-
редбата од ЗТД дека членот на органот на управување то овластувањата 
што му се дадени со законот и со статутот не може целосно да ги пре-
несе на друг член на органот на управување, односно на надзорен одбор 
[361(1) ЗТД].

IV Зошто законодавецот се определил за два вида
на менаџерски договри?

Одговорот е едноставен. Договор за уредување на односите меѓу 
друштвото и извршен чле н на одборот на директори, член на управниот 
одбор, односно управител ги уредува односите со таканаречениот по-
висок менаџмент или менаџмент на повисоко управувачко ниво, додека 
со договорот за уредување на односите со раководно лице се уредуваат 
односите со менаџерите на пониско ниво.

Во секој случај, потребно е да се знае дека и едните и другите се 
сметаат за менаџери. Работа на креативност на изработувачите на ста-
тутот или на другите интерни акти на друштвото е како ќе ги наречат 
овие лица за да биде јасно за менаџер од кое ниво се работи. На при-
мер: „главен извршен директор“ (chief executive director or offi  cer), „гене-
рален директор“ за менаџерите од највисоко ниво, „извршен директор“ 
(executive director or offi  cer) за менаџерите од средно ниво, „раководител 
на сектор“ или „раководител на погон, работна единици“ за менаџери 
од најниско ниво и слично. Сепак, во преамбулата на менаџерскиот 
договор би требало точно да се упати на законската норма со која се 
уредуваат менаџерските договори, за да се знае за кој и менаџер на кое 
ниво се работи.
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Ова е од посебна важност ако се знае дека извршните членови, 
односно членовите на управниот одбор, заради извршување на свои-
те овластувања утврени со Законот за трговските друштва, можат да 
назначат раководни лица кои го вршат секојдневното водење на рабо-
тењето на друштвото во согласност со одлуките, насоките и налозите 
на извршните членови на одборот на директори [член 371(5) ЗТД]. Тоа 
значи дека менаџерите од највисоко ниво ги склучуваат договорите со 
менаџерите од пониско ниво и, секако, треба да одговараат за нивниот 
избор и работа. Работа на собранието, односно на надзорниот одбор 
е дали ќе стипулираат вина во договорите на менаџерите од повисоко 
ниво за лошиот избор и работење на менаџерите од пониско ниво (culpa 
in eligendo). Во компаративната литература, се предвидува дека покрај 
вината за избор на менаџерите (раководните лица) на пониско ниво 
(culpa in eligendo), може да се предвиди одговорност и вина на повисо-
киот менаџмент и за надзорот врз работата, односно исполнувањето на 
обврските од менаџерските договори на менаџментот на пониско ниво 
(culpa in inspiciendo) и/или за (не)давање соодветни упатства на понис-
ките раководни лица (culpa in instruendo).7

Но, менаџерите од повисоко ниво не мораат, туку само можат, 
како опција, да склучат договор со менаџери од пониско ниво. Тоа во 
практиката би значело дека менаџери ќе бидат само членовите на уп-
равниот обор, оносно извршните членови на одборот на директори.

Сега би се поставило прашањето дали сите овие членови ќе се 
сметаат за манеџери? Нашиот одговор е потврден, бидејќи согласно За-
конот за трговските друштва чле но вите на органот на управување, од-
носно управителот, во согласност со нивната положба, определена со 
законот, има ат ис ти пра ва и об вр с ки, без ог лед на тоа како се рас п ре-
делени пра ва та и об вр с ки те меѓу нив во органот [351(1) ЗТД].

Оттука, според нас, нема дилема дека и членовите на управниот 
одбор и извршните членови на одборот на директори се менаџери, од-
носно дека нивните договори се менаџерски. Прашање на конвенција е 
како ќе се именуваат овие договори. Нашиот законодавец се определил 
за дуализам во нивното именување од едноставна причина што кај два-
та договора се јавуваат различни договорни страни.

V Дали може да постојат менаџери
без склучени менаџерски договори?

Да, но на сопствен ризик дека на нив ќе се применуваат одредбите 
од ЗТД (и императивни и диспозитивни), како и одредбите од Законот 

7 Види: Barbić Jakša, redoviti professor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravo društva 
– knjiga prva, Društva kapitala, četvrto izdanje, Organizator, Zagreb, 2007, стр. 502.
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за работните односи (поради незнаење) без привилегиите коишто би 
можеле самите да ги преговараат или договорат. Но, на овие „фактички 
менаџери“ дефинитивно ќе се применуваат одредбите за одговорност 
на менаџерите, без оглед дали со нив бил склучен или не менаџерски 
договор.

VI Дали за директор може да се избере правно лице кое
би номинирало свој претставник, односно застапник во 

органот на управување или органот за надзор?

Имено, ако се согласиме дека „директорството“ е професија, дали 
може да постои специјализирано правно лице за директори кое би деле-
гирало свои високо истренирани директори за потребите на одредени 
компании. Прашањето, на некој начин, е дали може да постои директор-
ски или менаџерски аутсорсинг (management or directorship outsourcing)? 
Кога зборуваме за извршни членови на одбор на директори или за чле-
нови на управен одбор, одговорот е негативен. Според член 343, став 
(1) од ЗТД за член на орган на управување можат да бидат избрани само 
физички лица кои се деловно способни.

Според ЗТД [343(2)] постоеше можност, по исклучок, за неизвр-
шен член на одбор на директорите, односно за член на надзорен одбор 
да биде избрано правно лице преку назначување на постојан застапник 
и со можност за солидарна одговорност на правното лице кое назначу-
ва застапник во одборот на директори, односно во надзорниот одбор. 
Оваа законска одредба, всушност, ја даваше можноста за користење 
професионални услуги на правно лице надвор од друштвото. Но, пора-
ди големата злоупотреба на овој исклучок во практиката од страна на 
поврзаните друштва во групи (кои меѓусебно си ги именуваа членовите 
на органите на надзор) ова можност беше укината со измените на ЗТД 
од март 2007. година.8

VII Како работодавачот ја обезбедува својата потреба за 
менаџери од највисоко ниво?

Успешното корпоративно управување претпоставува правилна и 
успешна комбинација на вештини, искуство и целосна посветеност на 
членовите на органот на управување.

Оттука, иако работодавачот својата потреба за врвни менаџери 
може да ја обезбеди преку јавен оглас, преку агенција за посредување 

8 Види: Службен Весник на Република Македонија, бр. 25/2007.
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при вработување или слични професионални агенции, сметаме дека во 
случајот на регрутирање на врвни менаџери се работи за „лов на глави“ 
на најдобрите во професијата. Оттука, работодавачот, односно друшт-
вото ќе го склучи менаџерскиот договор непосредно и директно без ни-
какво огласување.

Какви професионални вештини, искуство и обуки ќе бара друшт-
вото, ќе зависи од самото друштво. Ова секако дека важи само за 
приватните друштва. За врвните менаџери во јавната сфера (јавните 
претпријатија или установите) може со закон да се предвидат посебни 
вештини и професионални обуки и квалификации.

VIII Работноправен статус на извршен чле н на одборот на 
директори, член на управниот одбор, односно управител

Правата и обврските од работниот однос што ги стекнал извршен 
член на одборот на директори, член на управниот одбор, односно уп-
равител кој пред изборот е во работен однос во друштвото, утврдени 
со договор за работа, му мируваат. Мирувањето започнува од денот на 
изборот на тоа лице [член 366(1) ЗТД].

Што во практиката би значело ова мирување? Ќе се обидеме да 
одговориме со еден едноставен пример. До моментот на именување за 
член на управен одбор или извршен член на одбор на директори, ра-
ботите како инжењер. Со денот на изборот во менаџер, ви мируваат 
правата по основ на работно место инжењер, но ви се активираат права 
од работноправен статус по основ на менаџерски договор, кои се далеку 
поголеми и поиздашни (плата, бонуси, опции, други странични бенефи-
ции и друго). Значи немате мирување на работен стаж, туку тој продол-
жива да тече под други, по правило, поповолни услови.

Извршниот член на одборот на директори, членот на управниот 
одбор, односно управителот за времето за коешто е избран, освен ако 
функцијата ја врши без засновање работен однос, правата од работен 
однос ги остварува според условите утврдени во до го во рот за уреду-
вање на односите меѓу извршен чле н на одборот на директори, член 
на управниот одбор, односно управител и друштвото, во согласност со 
овој закон [член 366(2) ЗТД].

Што значи одредницата „(...) освен ако функцијата ја врши без 
засновање работен однос“?

Тоа би значело дека извршниот член на одборот на директори, 
членот на управниот одбор, односно управителот своите работи можат 
да ги вршат своите права и обврски и без засновање работен однос.
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Прво, сметаме дека изразот „функција“ е несреќно избран, би-
дејќи тој повеќе би одговарал за членовите на надзорниот одбор или за 
неизвршните членови на одборот на директори, отколку за лицата на 
кои им се доверени егзекутивните работи на друштвото. Токму затоа, 
и законодавецот кога зборува за членовите на надзорниот одбор или за 
неизвршните членови на одборот на директори го употребува поимот 
„награда“, а за извршните членови на одборот на директори и за члено-
витена управниот одбор го користи поимот „плата“ (член 365 ЗТД).

Второ, иако не се сметаме за особено стручни за прашањата од 
областа на трудовото право, мислиме дека постои одредена дискрепан-
ца помеѓу одредбите на Законот за трговските друштва и Законот за ра-
ботните односи. Така, според член 55 од Законот за работните односи 
работоводниот орган (менаџер), правата и обврските од работен однос, 
за времето додека е именуван, односно избран на таа должност, ги ос-
тварува кај работодавачот кај кого е именуван, односно избран според 
одредбите на овој закон (ЗРО) и друг закон, колективен договор и дого-
ворот за вработување. Патемно, се гледа дека Законот за работни одно-
си оперира со поим „должност“, а не со поим „функција“.

И покрај тоа што во членот 54 Законот за работните односи доз-
волува менаџерите во договорот за вработување да можат поинаку да 
ги уредат правата, обврските и одговорностите од работниот однос,9 
сепак упатува дека и на менаџерските договори се применуваат негови-
те одредби.

Од друга страна, според Законот за трговските друштва на извр-
шните чле нови на одборот на директорите, членовите на управниот од-
бор, односно на управителот и на раководните лица не се применуваат 
одредбите од колективните договори како и одредбите од Законот за 
работни односи што се однесуваат на засновањето и на престанување-
то на работниот однос, на дисциплинската одговорност, на платата, на 
надоместоците и на заштитата на правата на работниците. Правата од 
овие одредби од Законот за работни односи, овие лица ги остваруваат 
на начинот и според условите утврдени во договорот од член 350 од 
ЗТД и договорот од став 3 на член 366(4) ЗТД.

Значи, според Законот за трговски друштва постојат менаџерски 
права од работен однос, но не и од класичен работен однос со договор 
за работа, туку со склучување на менаџерски договор. Менаџерскиот 

9 Законот за работните односи дозволува поинаку да се уредат следните права и 
обврски од менаџерските договори: 1) условите и ограничувањата на работниот 
однос на определено време; 2) работното време; 3) обезбедувањето на дневен и 
годишен одмор; 4) плаќањето на работата; и 5) престанувањето на важноста на 
договорот за вработување.
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договор е тој посебен sui generis правен инструмент, односно акт со кој 
правно се обликува вољата меѓу друштвото и менаџерот.

Трето, сметаме дека одредницата „(...) освен ако функцијата ја 
врши без засновање работен однос“ би можело да се однесува само 
за исклучокот предвиден во член 346(2) ЗТД, кога се определува дека 
извршен член на одборот на директори и член на управниот одбор не 
може да биде избран за извршен член на одбор на директори, односно 
за член на управен одбор во други акционерски друштва со седиште во 
Република Македонија, освен во банки, во друштва за осигурување и 
во други друштва ако тоа е определено со закон. Значи, само по исклу-
чок, извршен член на одборот на директори и член на управниот одбор 
може да врши функција и без засновање работен однос, кога правата и 
обврските во ист капацитет ги врши во повеќе од едно друштво. Иако, 
изречно не се споменува и управителот, сметаме дека и на него би тре-
бало да се применува овој исклучок.

Погоре изнесеното има своја логика ако се има предвид одредбите 
од Законот за трговските друштва [член 371(1) ЗТД] и [375(1)(2) ЗТД], 
според која извршните членови на одборот на директори и членовите 
на управниот одбор се должни за водењето на работите и на тековните 
активности на друштвото и да деј с т ву ва во си те окол нос ти во име на 
друштвото. Не може едно физичко лице да се клонира ниту физички, 
ниту ментално за да биде лојално, посветено, на располагање и испол-
нително во вршење на текови активности во повеќе од едно друштво.

Не е јасно која би била разликата од правен аспект помеѓу секојд-
невното водење на работењето на друштвото кое го вршат раководните 
лица [членови 371(5) и 375(3) ЗТД], и тековните активности на друшт-
вото кои се во надлежност на извршните членови на одборот на ди-
ректори или членовите на управниот одбор. Ако не може да се утврди 
правна разлика и суштина помеѓу споменатите поими, тогаш не би мо-
желе да се бараат ниту некои посебни правни последици од непочиту-
вањето на тие норми.

Оттука, сметаме дека менаџерите би требало да работат со полно 
работно време во друштвото во кое се избрани, а не како „месечари“ да 
шетаат од едно до друго место интересирајќи се само за својата плата и 
бонуси, а не и за интересите на друштвото за кои би требало да рабо-
тат.

Во прилог на овој наш став оди и одредбата од член 92, став 4 од 
Законот за банките,10 каде што се вели дека членовите на управниот 
одбор мора да се во постојан работен однос во банката (...). Ако се тр-
гне од фактот дека банките, по правило, се најсофистицирани лидери 

10 Види: Службен Весник на Република Македонија, бр. 67/2007.
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во развојот на деловната култура и на корпоративното управување во 
една земја, би требало да се очекува дека оваа практика во банките ќе 
има ефект на „прелевање“ (spill-over eff ect) и врз менаџерските договори 
во нефинансискиот приватен сектор и со тоа ќе се овозможи, каква-
таква, хармонизираност и усогласеност на природата и содржината на 
менаџерските договори.

IX Дали невработено лице може да склучи
менаџерски договор?

Дa. Невработено лице, доколку има менаџерски способности и ве-
штини, може да склучи менаџерски договор со работодавачот, без ог-
лед на неговото претходно работно или менаџерско искуство. Ризикот 
и одговорноста од склучувањето на таквиот менаџерски договор лежат 
на работодавачот. Но, доколку се погледнат некои lex speicalis закони (за 
банки, за јавни претпријатија, за супервизија за осигурување и слично) 
може да се види дека за одредени менаџерски функции на повискоко 
ниво се бараат некои посебни услови, вклучително и претходно искус-
тво.

Она што, по мене, е поинтересно е состојбата кога по престанокот 
на претходниот менаџерски договор ќе се најдете на пазарот на трудот 
како, би рекле повеќе „неангажиран“ отколку „невработен“ директор 
односно менаџер. Во таков случај не гледам никаков проблем за склучу-
вање нов менаџерски договор, без оглед на претходните ангажмани, ос-
вен можеби преземените обврски од претходниот менаџерски договор 
за забрана за конкуренција или за чување на деловна тајна.11

X Права и обврски во договорот со извршен член или член 
на управен одбор

Може да се сретнат два вида договорни одредби кај менаџерс-
ките договори: императивни (законски) и диспозитивни (по воља на 
договорните страни). На тоа упатува и самиот Законот за трговските 
друштва: „Правата и об вр с ките, по крај пра ва та и об вр с ки те определени 
со овој закон, мо жат да би дат определени со до го во рот (350) ЗТД.“

Се поставува прашањето дали на членовите на управниот одбор 
и управителите во други друштва, како претходен услов, се применува 
одредбата од член 344 став (3) од ЗТД, според која пред да се пристапи 
кон избор на член на одборот на директори, односно на член на над-

11 За овие обврски види повеќе infra во текстот кон дел 11.
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зорниот одбор, (...), во писмена форма, се објавуваат податоци за воз-
раста, полот, образованието и другите професионални квалификации, 
работното искуство и како го стекнал, во кои друштва е или бил член 
на орган на управување, односно на надзорен одбор и другите поважни 
функции што ги вршел, бројот на акциите што ги поседува во друштво-
то и во други друштва како и заемите и другите обврски коишто ги има 
спрема друштвото.

Сметаме дека овие податоци во писмена форма би требало да се 
бараат и од членовите на управниот одбор и управителите во другите 
друштва, иако законот тоа експлицитно не го побарал.

На прашањето во каква форма би требало да се даде оваа писе-
мена изјава т.е. дали да се завери кај нотар или не, ЗТД остава тоа да се 
уреди со менаџерскиот договор. Можеби би било подобро да се предви-
ди нотарска заверка, со цел да се зајакне како довербата кон овие лица, 
така и поради постепено градење на менаџерска култура во македонско-
то деловно живеење, кога заверката постепено би станала непотребна.

XI Кој го потпишува договорот и кој поднесува пријава за 
упис во трговскиот регистар?

Во име то на друштвото, до го во рот со извршен член на одборот на 
директори го склу чу ва ат не из вр ш ни те чле но ви на од бо рот на ди рек то-
ри, а го потпишува претседателот на одборот на директори, а до го во рот 
меѓу чле н на управ ни от од бор или управителот и друштвото го склу-
чу ва  надзорниот одбор, а го потпишува претседателот на над зор ни от 
од бор (350) ЗТД.

Одборот на директори поднесува пријава за упис во трговскиот 
регистар на извршните членови овластени за застапување на друштво-
то. Пријавата ја потпишуваат сите членови на одборот на директори, 
освен ако членовите не дале писмено овластување на извршен член на 
одборот на директори да ја потпише пријавата. При уписот во трговс-
киот регистар извршните членови поднесуваат потписи – заверени со-
гласно одредбите од законот [член 371(4) ЗТД]. Значи со поднесување 
на потписите во трговскиот регистрар, се исполнуваат условите за за-
стапување по закон согласно законот (член 65 од ЗТД) и нема потреба 
од дополнителни услови за вршење на застапничките овластувања (вра-
ботување во друштвото и слично).

Од пренесените членови на Законот јасно произлегува дека ма-
наџерските договори прво се преговараат, потоа се склучуваат и потпи-
шуваат, па дури на крајот доаѓа до нивна пријава за упис во трговскиот 
регистар.
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XII Форма на менаџерскиот договор

Иако Законот за трговските друштва ништо не вели во поглед на 
формата на менаџерскиот договор, сметаме дека тој треба да биде во 
писмена форма ad probationem. Поточно, ако некој документ се потпи-
шува, тогаш логично ќе биде тој документ да биде во писмена форма.

Како на комплементарни, во случајот на менаџерските договори 
би се повикале на одредбите од членовите 59–65 на Закон за облигацио-
ните односи12 кои се однесуваат на формата на договорот.

Секако, тука ќе ги споменеме и одредбите од членовите 20, став 
(2), 24-а, а особено членот 64 став (4) од Законот за облигационите од-
носи според кои барањето за писмена форма е исполнето и кога страни-
те ќе разменат писма или ќе се спогодат со помош на некое комуника-
циско средство што овозможува со сигурност да се утврдат постоењето 
и содржината на изјавата, како и идентитетот на лицето кое ја дава.

Во овој контекст ќе ја споменеме и одредбите од член 10, ставови 
(3) и (4) од Законот за електронска трговија според кои на договорот 
склучен во електронски облик нема да му се оспори полноважноста 
поради тоа што е направен со електронска порака, односно во елект-
ронски облик. Кога за полноважноста и склучувањето на договорот е 
потребен потпис на лицето, ќе се смета дека тој услов е исполнет со 
електронска порака потпишана со електронски потпис во согласност со 
прописите за електронски потпис.13

Конечно, во член 47, став 2 од Законот за установите,14 полноваж-
носта на менаџерскиот договор се условува со задолжителна законска 
писмена форма, каква што форма се бара и за договорите за вработу-
вање воопшто согласно член 15, став (1) од Законот за работните одно-
си.

XIII Индивидуални менаџерски обврски утврдени со закон

Членот на органот на управување то е дол же н овластувањата 
што му се дадени со овој закон и со статутот да ги врши во ин те рес на 

12 Види: Службен Весник на Република Македонија, бр. 18/01, 78/01, 04/02, 59/02, 05/03 
и 84/08.

13 Види: Закон за електронска трговија (Службен Весник на Република Македонија, 
бр. 133/2007) и Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис 
(Службен весник на Република Македонија, бр. 34/ 2001, 6/2002 и 98/2008).

14 Види: Закон за установите (Службен весник на Република Македонија, бр. 32/2005, 
120/2005).
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друштвото и во ин те рес на сите ак ци о не ри со вни ма ние на уреден и со-
весен трговец, и не може да ги пренесе своите овластувања на друг член 
на органот на управување, односно на надзорен одбор [361(1) ЗТД].

Обврска за чување де лов на тај на во текот (in-term) и по престану-
вањето на ман да тот (post-term) во органот на управување то, односно во 
надзорниот одбор, во сог лас ност со об вр с ки те пре зе ме ни во до го во рот 
за уредување на односите меѓу друштвото и извршен член на одборот 
на директори, член на управниот одбор, односно управителот [361(2)(3) 
ЗТД].

Забрана на конкуренција, која се состои во тоа што членовите на 
одборот на директори не смеат: за своја или за туѓа сметка да вршат 
работи коишто спа ѓаат во пред ме тот на ра бо те ње на друш т во то; да вр-
шат друга деј ност или ак тив ност во дру го друш т во, со ист или сличен 
предмет на работење, пла те на или неплатена, за соп с т ве на смет ка или 
за смет ка на дру го ли це; во просториите на друштвото да врши работи 
за своја или за туѓа сметка [(348) ЗТД]. Во истиот член 348 од ЗТД, во 
ставот 2 се предвидува дека пред изборот на фи зич ко ли це за член на 
органот на управување, кандидатот во писмена форма, го из вес ту ва ор-
га нот на друштвото ов лас тен за неговиот избор за си те свои дејности и 
ак тив нос ти во дру го друш т во, пла те ни или неплатени, кои ги вр ши за 
соп с т ве на смет ка или за смет ка на кое би ло дру го ли це. Одредбата од 
овој став на ЗТД, треба да се гледа во контекст на член 344, став (3) од 
ЗТД, па сé што supra во текстот кон точка 9 искоментиравме во врска со 
таа одредба би се применила и овде.

Обврска за откривање судир на интереси и почитивање на пос-
тапката за откривање и одобрување зделки со заинтересирана страна 
(349, 457, 459 и 460) ЗТД.

XIV Колективни законски обврски на менаџерите

Обврска за поднесување извештај (352) ЗТД. Из вр ш ни те чле но-
ви на од борот на ди рек то ри те, членовите на управ ни от од бор, односно 
управителот нај мал ку ед наш во три месеца му поднесуваат на одборот 
на директорите, односно на над зор ни от од бор пи шан из веш тај за ра бо-
те ње то на друштвото, а по ис те кот на де лов на та го ди на под не су ваат и 
го диш на смет ка, годишни финансиски извештаи и го ди шен из веш тај за 
ра бо те ње то на друштвото.

На ба ра ње на не из вр ш ни те чле но ви на од борот на ди рек то ри те, 
односно на над зор ни от од бор, извршните членови на одборот на ди-
ректорите, членовите на управ ни от од бор, односно управителот сос та-
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ву ваат по се бен из веш тај за сос тој ба та на друштвото или за не кое пра-
шање од не го во то ра бо те ње.

Подготвување и спроведување на одлуките на собранието [(353) 
ЗТД]. Органот на управување, при подготвување и спроведување на од-
луките на собранието, особено е должен: на барање на собранието да ги 
подготви општите акти и одлуките чиешто донесување е во надлежност 
на собранието; да ги подготви договорите коишто можат да се склучат 
само со согласност на собранието; да ги извршува одлуките коишто 
собранието ги донесува во рамките на неговата надлежност; и да врши 
и други работи коишто со овој закон ги има спрема собранието и што 
се во рамките на неговата надлежност.

Обврска во случај на загуба, на презадолженост и на неспособност 
за плаќање [(354) ЗТД]. Ако друштвтоо во текот на работењето, а особе-
но ако според тримесечната или полугодишната пресметка, односно го-
дишната сметка покажува нова загуба, поголема од 30% од вредноста на 
имотот на друштвото, односно 50% од основната главнина, извршните 
членови на одборот на директори, односно управниот одбор мора вед-
наш да подготват извештај во писмена форма во којшто ќе ги објаснат 
причините за загубата и ќе предложат мерки со коишто загубата ќе биде 
покриена. Извештајот се одобрува од одборот на директори, односно 
од надзорниот одбор. Во рок од 48 часа од сознавањето дека друштвото 
покажало загуба, органот на управување свикува собрание на кое ќе ги 
извести акционерите за состојбата и за преземените мерки.

Ако настапи околност којашто со законот е определена како услов 
за отворање на стечајна постапка, органот на управување, најдоцна во 
рок од 21 ден од денот на настанувањето на условот за отворање стечај-
на постапка, свикува собрание на коешто ги известува акционерите за 
состојбата и за преземените мерки како и за мерките што треба да бидат 
преземени и одобрени од акционерите на собранието.

По настапувањето неспособност за плаќање на друштвото или 
негова презадолженост, органот на управување не смее да предлага или 
да врши исплати (да вршат разводнување на имотот на друштвото), ос-
вен плаќања коишто се неопходни за редовно работење на друштвото и 
коишто се вршат со внимание на совесен и уреден трговец.

Оваа одредба од ЗТД треба да се разгледува во контекст на Зако-
нот за стечај,15 особено членот 51, ставови (3), (4), (8) и (9). Имено во 
ставот (8) на членот 51 јасно стои дека лицата и органите овластени за 
управување, застапување и надзор на трговските друштва (...) ќе бидат 
лично, солидарно и неограничено одговорни за штетите што ги пре-

15 Види: Службен весник на Република Македонија, бр. 34/2006, 126/2006 и 84/2007.
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дизвикале на доверителите на трговското друштво (...), ако не поднеле 
предлог за отворање на стечајна постапка, иако знаеле или морале да 
знаат за презадолженоста (...). Имотната одговорност за штети на ли-
цата и органите не ја исклучува и не влијае врз можната казнена (кри-
вична одговорност на тие лица.). Во членот 56 од Законот за стечај се 
уредува обврска на стечајниот должникот да ги стави на располагање 
сите неопходни информации за потребите на постапката и членот 68, 
став (2) од истиот закон со кој му се дава право на предлагачот кој пред-
ложил отворање на стечајна постапка да бара надомест за авансираниот 
износ и за претрпената штета од лицето одговорно за ненавремено под-
несување на предлог за поведување на стечајна постапка.

Кога, пак, зборуваме за казнената одговорност поврзана со лицата 
и органите овластени за управување, застапување и надзор на трговски-
те друштва, се мисли првенствено на одредбите од Кривичниот законик 
(„КЗ“)16 кои се однесуваат на лажниот стечај (член 254 КЗ), предизвику-
вањето стечај со несовесно работење (член 255 КЗ) или оштетување или 
повластување на доверители (член 257 КЗ).

Во овој контекст, иако индиректно, би ја спомнале можноста за 
одговорноста на правните лица за сторени кривични дела во казненото 
право, што, всушност, претставува облик на државна рекација кон по-
растот на економскиот криминалитет, како и на различните видови ор-
ганизиран криминалитет чиишто актери се токму правните лица. Така, 
во македонскиот КЗ, во петтата глава „Кривична одговорност на правно 
лице“ се утврдени условите кога правното лице може да биде кривич-
но одговорно. Определено е дека правното лице е кривично одговорно 
ако до извршување на делото дошло со дејствие или со пропуштање на 
должниот надзор од страна на органот на управување или на одговор-
ното лице во правното лице, или на друго лице кое било овластено да 
постапува од името на правното лице во рамките на неговите овласту-
вања, или кога тоа ги пречекорило своите овластувања заради оства-
рување корист за правното лице.17 Притоа, кривичната одговорност на 
правните лица не ја исклучува одговорноста на сторителот на кривич-
ното дело.

XV Менаџерски права утврдени со закон и со договор

Правата на извршните членови на одборот на директорите, на 
членовите на управниот одбор, односно на управителот се уредуваат со 

16 Види: Службен весник на Република Македонија, бр. 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 
19/2004, 60/2006, 73/2006 7/2008 и 139/2008.

17 Види: членови 28-а, 96а–96ѓ од КЗ.
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договорот, соодветно на видот и обемот на доверените задачи, работ-
ноправен статус и на нивниот ли чен при до нес во ус пеш нос та на ра бо те-
ње то на друштвото [член 365(4) ЗТД].

Чле но вите на органот на управување, односно управителот, во со-
гласност со нивната положба, определена со овој закон, има ат ис ти пра-
ва и об вр с ки, без ог лед на тоа како се рас п ре делени пра ва та и об вр с ки те 
меѓу нив во органот [351(1) ЗТД].

Извршните членови на одборот на директорите, членовите на 
управниот одбор, односно управителот имаат право на плата, односно 
месечен надомест, право на осигурување на живот и на друг вид оси-
гурување, на надоместок на патни и на други трошоци и други права 
[член 365(2) ЗТД].

Овие менаџерски права на извршните членови во одборот на ди-
ректори се утврдуваат од страна на неизвршните членови, а за членовите 
на управниот одбор од страна на надзорниот одбор при склучувањето 
на менаџерскиот договор. Се поставува прашањето како акционерите 
ќе ги контролираат овие исплати. Одговорот може да се најде посредно. 
Имено, на годишното собрание во годишниот извештај на друштвото се 
објавуваат и примањата на секој извршен член на одборот на директори 
и на член на управниот одбор (плата, надоместоци на плата, бонус, оси-
гурувања и други права)[384(2)(7) ЗТД].

Честопати се поставува прашањето дали на висината и износот на 
примањата на менаџерите ќе се применуваат одредбите од Законот за 
исплата на платите во Република Македонија,18 како и другите општи и 
посебни интерни компаниски акти поврзани со платите и методологи-
ојата на нивна пресметка и исплата.

Во врска со Законот за исплата на платите во Република Македо-
нија, одговорот е сосема јасен, со оглед на тоа што, во членот 3 од овој 
Закон јасно се вели дека неговите одредби (освен одредбата од членот 5 
од Законот која се однесува на најниската плата по работник на одделот 
на кој му припаѓа работодавецот регистриран согласно со Национална-
та класификација на дејностите), не се однесуваат на работодавците кај 
кои повеќе од 51% од средствата се во приватна сопственост.

Значи, ниту подзаконските акти, како ни интерните компаниски 
акти во поглед на исплатата на платите и одделните надоместоци (во 
поглед на врзување на платите со одредени индекси или парична вред-
ност на бод) не би смееле да се применуваат на менаџерските договори 
во приватните компании, бидејќи би биле во спротивност на одредбите 
на Законот за исплата на платите во Република Македонија. Ќе повто-

18 Види: Службен весник на Република Македонија, бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 
26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/2007 и 161/2008.
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риме: овие прашања се работа на чисто приватно, облигационо-правно 
договорање. Единствено, на менаџарските договори и плати би можела 
да се применува методологијата (формулата) за пресметка на бруто пла-
тата, бидејќи обврската за плаќање на придонесите од задолжителното 
социјално осигурување, како што ќе видиме подолу во текстот, е обвр-
ска на работодавачот.

Претходните дискусии се на линија со поновите трендови на раз-
војот на европското компаниско право. Имено, постои Препорака на 
Европската Комисија од 14 декември 2004 година за соодветниот режим 
за платите (надоместоците, бонусите, опциите, другите странични бене-
фиции)19 на директорите на котираните акционерски друштва. Препо-
раката се однесува првенствено на соодветното и благовремено откри-
вање на политиката за плаќање на директорите и можноста на акционе-
рите да се изјаснат по оваа политика како посебна точка на дневен ред 
на годишно собрание на акционерското друштво. Значи, акционерите, 
а не законодавецот, се единствениот легитимиран субјект да ја дефини-
ра политиката (рамката) за висината на директорските (менаџерските) 
плати. Она што е, исто така, важно е дека европскиот легислативец ја 
ставил оваа обврска на ниво на препорака, сметајќи дека сé уште не е 
созреано времето за донесување секундарен извор на европското ком-
паниско право од повисок ранг, односно во вид на уредба (регулатива) 
или упатство (директива) што би било правно пообврзувачко.

Кој ќе го плаќа задолжителниот, персонален данок на доход и за-
должителните социјални придонеси? Компаративно, овие обврски ме-
наџерите може да ги покриваат на три основни начини: прво, менаџери-
те да да го овластат својот работодавач во нивно име и за нивна сметка 
да ги плаќа даноците и социјалните давачки; второ, менаџерите сами 
да ги плаќаат сите давачки откако претходно работодавачот ќе им ја 
префрли бруто платата на нивната сметка; и конечно, третиот начин, 
кој одамна функционира во развиениот свет, е менаџерите за таа обвр-
ска да ја овластат својата банка во нивно име и за нивна сметка таа да 
го врши плаќањето на обврските.

Според македонскиот Закон за придонеси од задолжително со-
цијално осигурување, единствен легитимиран субјект, односно обврз-
ник за пресметка и уплата на придонесите има работодавачот (без оглед 
на тоа каков договор за уредување на работноправен статус се работи) 
кој има обврска на товар и за сметка на обврзникот да врши пресметка, 
задршка и уплата на придонесите.20

19 Види: Commission Recommendation of 14 December 2004 fostering an appropriate regime 
for the remuneration of directors of listed companies (text with EEA relevance) – 2004/913/
EC, L385/55.

20 Види: член 4, став 1, точка 2 од Законот за придонеси од задолжително социјално 
осигурувањe (Службен весник на Република Македонија), бр. 142/2008.
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За плаќањето на другите, незадолжителни придонеси и трошоци, 
сметаме дека може да се договори поинаку, односно да се остави на дис-
креционо, диспозитивно договорање помеѓу работодавачот и директо-
рите, односно менаџерите. Впрочем, ако се погледнат некои актуелни 
менаџерски договори кои циркулираат во македонската деловна прак-
тика, ќе се види дека на менаџерите им се даваат на располагање компа-
ниски возила, такашто губи смисла каква било одредба за задолжителен 
трошоци поврзани со превоз до и од работа, пресметани согласно со 
закон, колективен договор и договор за вработување.

За работата на извршните членови на одборот на директорите, 
на членовите на управниот одбор, односно на управителот, собрание-
то може, со одлука, да им одо бри и учес т во во до бив ка та [член 365(3) 
ЗТД].

Во договорот се определуваат и ситуациите кога се смета дека зна-
чи тел но е вло шена финансиската сос тој ба  на друштвото, заради што 
при ма ња та на членот на органот на управување прет с та ву ваат  го лем то-
вар за друш т во то, заради што собранието, неизвршните членови на од-
борот на директорите, односно над зор ни от од бор мо жат да ги на ма лат 
вкуп ни те при ма ња и други права на членот на органот на управување.

Сред с т ва та што се ис п ла ту ва ат на членовите на органот на упра-
вување, на управителот, односно на надзорниот одбор се тро шо ци на ра-
бо те ње то на друштвото. За по себ но до ве ре ни ра бо ти што, за друштво-
то, ги из вр ши л чле н на органот на управување, односно управител или 
член на надзорен одбор може да му се приз на е дополнителна на гра да, 
која исто така се ис п ла ту ва  на то вар на тро шо ци те на ра бо те ње то [член 
365(6) ЗТД]. Се поставува прашањето кој ќе одлучува за овие дополни-
телни награди, ако има доста време до закажување годишно собрание и 
дали овие одлуки ќе подлежат на задолжително одобрение од наредното 
собрание, како посебна точка на дневен ред, а не како дел од годишниот 
извештај? Одговорот веќе го споменавме. На наредното годишно соб-
рание во годишниот извештај за работа мора да објават сите примања 
на секој извршен член на одборот на директори и на член на управниот 
одбор [384(2)(7) ЗТД]. Сепак, овде се поставува прашањето дали мож-
носта за признавање дополнителна награда за посебно доверени работи 
што ги извршил член на орган на управување не е во спротивност со 
одредбата дека чле но вите на органот на управување, односно управи-
телот, во согласност со нивната положба, има ат ис ти пра ва и об вр с ки, 
без ог лед на тоа како се рас п ре делени пра ва та и об вр с ки те меѓу нив во 
органот [351(1) ЗТД]. Според мене, ваквиот пристап отвора можност за 
злоупотреби во практиката, во зависност од тоа кој го бира членот на 
органот на управување: дали доминантниот акционер, дали по пат на 
кумулативно гласање [344(2) ЗТД] или слично.
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Извршен член на од бо рот на ди рек то ри те, член на управниот од-
бор, односно управител кој е отповикан има пра во да ба ра на до мест на 
ште та ако така е определено во менаџерскиот до го во р од член 350 од овој 
закон [363(5) ЗТД]. Зошто би се предвидела оваа можност со менаџер-
ските договори, освен за да се избегнат непотребни судски спорови во 
кои би можело да дојде до откривање на деловна тајна или би се нару-
шил угледот на работодавачот и/или директорот. Токму овој надомест на 
штета треба да биде алтернатива на судот во случај на спор по основ на 
менаџерски договор. Со самиот договор се решава надоместот на штета 
во случај на отповикување, без оглед дали со или без образложение за 
отповикувањето. Работа на преговарачките способности на менаџерот е 
колкав надомест ќе договори со друштвото, но во секој случај се работи 
за работа која индивидуално се преговара и договара, а не се претпоста-
вува со закон. Во овој случај, едноставно, се работи за надомест на штета 
во случај на едностран раскин на менаџерскиот договор.

Член на органот на управување, со изјава заверена пред нотар, 
може да поднесе оставка во кое било време со поднесување писмено 
известување до органот што го избрал, освен кога интересите на друшт-
вото не наложуваат нешто друго. По поднесена оставка не се одлучува 
за нејзиното прифаќање [364(1)(2)(3) ЗТД].

XVI Специфични ограничувања на права и дополнителни 
одобрувања

Друштвото не може да дава кредит на член на органот на управу-
вање, на член на надзорниот одбор, односно на управител и на членови 
на нивните потесни семејства ниту на член на орган на управување, на 
надзорен одбор, односно на управителот на зависно друштво или на 
член на неговото потесно семејство. Под забраната не се опфатени об-
врските кои друштвото ги презело со договорот од член 350 од овој за-
кон ако (+) одлуката ја потврди собранието со две третини од акциите 
со право на глас, претставени на собранието [член 365(7) ЗТД].

Договорите меѓу единствениот акционер и друштвото кога единс-
твениот акционер е, истовремено, и единствен застапник по закон на 
друштвото мораат да бидат внесени во записник или да бидат склучени 
во писмена форма [член 416(2) ЗТД]. Слична одредба е предвидена и за 
друштвото со ограничена одговорност во член 243(3) ЗТД за договори-
те меѓу единствениот содружник и друштвото во коешто единствениот 
содружник е, истовремено, и управител.

Извршен член на одборот на директори и член на управниот од-
бор не може да биде избран за извршен член на одбор на директори, 
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односно за член на управен одбор во други акционерски друштва со 
седиште во Република Македонија, освен во банки, во друштва за оси-
гурување и во други друштва ако тоа е определено со закон [член 346(2) 
ЗТД].

Типична „каучук“ одредба за кои се препорачува да се избегну-
ваат при драфтирањето законски текстови. Имено, изречната законска 
одредба за забрана на „месечарењето“ во повеќе одбори на директори 
или управни одбори треба да се применува за сите извршни членови на 
одбори на директори и управни одбори, без оглед на предметот на ра-
ботење на друштвото. Уште повеќе, не треба да се дозволи исклучокот 
да важи особено при персонално совпаѓање на функциите во финансис-
ката сфера – кој ги контролира паричните текови, тој има можност да ја 
контролира и моќта во државата.

Оттука, според нас, исклучокот од општото правило за немож-
ност за истовремено членство во повеќе управни одбори или како извр-
шен член во повеќе одбори на директори е во директна спротивност со 
светски и европски прокламираното начело на доброто корпоративно 
управување за независност на членовите на органите на управување, 
без оглед дали надзорни или егзекутивни.

За среќа, оваа одредба од ЗТД е дерогирана со член 92, став 3 од 
Законот за банките како lex specialis,21 кадешто изречно се вели дека член 
на управен одбор на банка, не може да биде и лице кое е член на орган на 
управување или на надзорен орган на кое било друго трговско друштво.

Извршен член на одборот на директори и член на управен одбор 
може да биде избран за неизвршен член како и за член на надзорен од-
бор најмногу во пет други акционерски друштва со седиште во Репуб-
лика Македонија [член 346(3) ЗТД].

За извршен член на одборот на директори не може да биде избран 
член на одборот на ди рек то ри те кој е избран како независен (истовре-
мено и неизвршен) член на одборот на директори [член 367(4) ЗТД].

Ни  ед но ли це во ис то вре ме не мо же да би де член на управе н од-
бор, односно управител и член на надзор ен од бор (се мисли во исто 
друштво) [374(5) ЗТД].

XVII Овластувања на из вр ш ни те чле но ви на одборот на
директори кај едностепениот систем на управување со

акционерско друштво

Општи овластувања [член 371(1) ЗТД] Со ис к лу чок на ов лас ту ва-
ња та за коишто со за ко н е изреч но определено дека ги врши од бо рот на 

21 Види: Службен Весник на Република Македонија, бр. 67/2007.
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ди рек то ри, односно дека не можат да се пренесат врз извршните чле но-
ви (373) извр ш ни те чле но ви го водат работењето на друш т во то и има ат 
нај ши ро ки ов лас ту ва ња да ги вршат сите работи сврзани со (1) рако-
водењето, (2) спроведувањето на одлуките на одборот на директори и
(3) вршењето на тековните активности на друштвото и да дејствуваат 
во си те окол нос ти во име то на друш т во то.

Посебни овластувања [член 371(2) ЗТД] – одборот на директори 
им го доверува на извршните членови застапувањето на друштвото во 
од но си те со тре ти ли ца.

XVIII Овластувања на членови на управен одбор кај двосте-
пениот систем на управување со акционерско друштво

Во врска со оваа точка најпрво би потсетиле на следното: постои 
голема разлика помеѓу концептот на овластувања за управување и за 
застапување. Имено, управувањето се однесува интерно кон организи-
рањето на секојневното работење внатре во компанијата, додека заста-
пувањето е екстерно овластување насочено надвор од компанијата во 
односите кон третите лица во прометот на стоки и услуги.

Општи овластувања на управен одбор [375(1)(2) ЗТД]. Управ ни от 
од бор управува со друштвото и, во тие рамки, го води работењето на 
друштвото под сопствена одговорност. Управ ни от од бор има нај ши ро-
ки ов лас ту ва ња во (1) управувањето со друштвото (доколку не се ра-
боти за работи за кои треба претходна согласност од надзорниот одбор 
– член 376), односно во (2) вршењето на сите работи сврзани со водење-
то на работите и на тековните активности на друштвото и (3) да деј с т ву-
ва во си те окол нос ти во име на друштвото (4) во рам ки те на пред ме тот 
на ра бо те ње то на друш т во то, (5) со ис к лу чок на ов лас ту ва ња та коишто 
изреч но му се да де ни на собранието и на над зор ни от од бор. Си те чле-
но ви на управ ни от одбор ги водат и ги вршат работите заедно. Со ста-
тутот може да се одреди и поинаков начин на водење и на вршење на 
овие работи.

Посебни овластувања на управниот одбор (377) ЗТД – членовите 
на управниот одбор го застапувааат друштвото во од но си те со тре ти 
ли ца заеднички, освен ако со статутот не е поинаку определено. Управ-
ниот одбор, со одобрение на над зор ни от од бор, мо же да овласти еден 
или по ве ќе чле но ви на управ ни от од бор да го застапуваат друштвото. 
Во тој случај, другите членови на управниот одбор се исклучени од за-
стапувањето. Овластувањето за застапувањето може да биде повлечено 
во секое време од надзорниот одбор. Управниот одбор поднесува при-
јава за упис во трговскиот регистар на членовите на управниот одбор 
овластени за застапување на друштвото. Членовите на управниот одбор 
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коишто го застапуваат друштвото можат да го носат називот генерален 
директор или друг назив.

Веќе потенциравме на почетокот на овој текст дека акционерско-
то со бра ни е не мо же да од лу чу ва за пра ша ња од об лас та на управување-
то, односно од областа на водењето на работењето на друштвото што се 
надлежност на органите на управување [член 383(4) ЗТД] и дека, освен 
по исклучок, на над зор ни от од бор не мо жат да му би дат пре не се ни ов-
лас ту ва ња во вр с ка со упра ву ва ње то на друштвото [член 380(3) ЗТД].

XIX Одговорност на менаџерите

Ако члено ви те на органот на управување ги по вре дат сво и те об вр-
с ки, му од го ва ра ат на друш т во то за при чи не та та ште та ка ко со ли дар ни 
дол ж ни ци ако не работеле и пос та пу ва ле со вни ма ние на уреден и сове-
сен трговец [362(1) ЗТД].

Значи, кога управата има повеќе членови, нивната одговорност 
е солидарна, без оглед кој е одговорен за настанатата штета. Кој член 
на управата е навистина виновен за настанатата штета е важно само за 
внатрешниот регрес помеѓу членовите на органот, со оглед на нивната 
еднаква положба [член 351(1) ЗТД], но не и за постоењето на самата 
штета воопшто. Регресот во овој случај би се вршел согласно правилата 
за солидарни оговорност на облигационото право.22

Ако чле н на органот на управување гру бо ја по вре ди сво ја та дол-
ж ност да пос та пу ва со вни ма ние на уреден и совесен трговец, ба ра ње 
за на до мест на ште та мо жат да под не сат и до ве ри те ли те на друш т во то 
ако сво и те по ба ру ва ња не мо жат да ги на ми рат од друш т во то [362 (4) 
ЗТД].

Ако чле нот на одборот на директори, односно на управ ни от од-
бор пос та пи спро тив но на за бра ни те што ги содржи клаузулата за за-
брана на конкуренција друштвото мо же: (1) да ба ра на до мест на ште та , 
или (2) да ба ра на друш т во то да му ја отстапи правната ра бо та што ја ск-
лу чил за сво ја смет ка и да му ја даде ко риста што по тек ну ва од правната 
ра бо та ск лу че на за своја или за ту ѓа смет ка23 [348(4)(5) ЗТД].

Членовите на органот на управување солидарно им одговараат на 
доверителите и на акционерите за предизвиканата штета ако постапиле 

22 Види: Barbić Jakša, Ibid., стр. 502.
23 Во овој случај се работи за таканаречено misusing of corporate opportunity. Имено, 

друштвото создава деловни можности преку својот начин на работа, углед, ква-
литет, навремено исполнување на преземените обврски и слично. Затоа, не може 
во ваков случај директорот да ја пренасочи таквата деловна можност кон некое 
правно лице во кое тој има (ин)директен интерес – фирма на својот брачен сопруг, 
на пример. 
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спротивно на обврската во случај на загуба, на презадолженост и на 
неспособност за плаќање од член 354 од ЗТД.

Во контекст на одговорноста на членовите на органите на упра-
вување, мора да се спомене и случајот со (зло)употребата на превладу-
вачко влијание над друго друштво, кога друштво со мнозинско учест 
ко рис тејќи го сво е то вли ја ние го на ве дува за вис но то друш т во да пре зе-
ма штет ни прав ни ра бо ти или да пре зе ме или да про пуш ти да пре зе ме 
соодветни деј с т вија. Во овој случај ЗТД предвидува одговорност за на-
домест на штета како на членовите на органите на зависното друштво, 
така и на друштвото со мнозинско учество [членови 496, 501–503 ЗТД].

Како што видовме погоре, како легитимирани субјекти за подне-
сување тужба за надомест на штета пред надлежниот суд може да се ја-
ват: а) самото друштво, б) акционерите и в) доверителите. Надлежниот 
суд се определува според седиштето на друштвото. Но, во сите случаи 
барањето за надомест се врши во интерес, за сметка и за заштита на 
интересите на друштвото како засебно правно лице, а не за интересите 
на поединечните конституенти (интересовните групи) фокусирани во и 
околу неговото претпријатие.

Најинтересен е случајот кога друштвото, како посебно правно лице 
треба да покрене тужба за надомест на штета против член на орган на 
управување. ЗТД е јасен во овој случај кога се работи за двостепен систем 
на управување со акционерското друштво и го легитимира надзорниот 
одбор како орган кој го застапува друштвото спрема чле но ви те на управ-
ни от од бор [380(4) ЗТД]. Но, ЗТД не е јасен што во случај на едностепен 
систем на управување, кога тужба за надомест на штета треба да се пок-
рене спрема извршните членови на одборот на директори. Сметаме дека 
ова овластување треба да се изведе посредно во корист на претседателот 
на одборот на директори или во рамките на овластувањата на одборот 
на директори како целина („да дејствува во сите околности во името на 
друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на 
извршните членови“) или во рамки на овластувањата на неизвршните 
членови, согласно членовите 369, 370 и 372 од ЗТД.

Што ако овластените субјекти од друштвото молчат во поглед 
на покренување на тужба за надомест на штета против членовите на 
органот на управување? Во компаративната теорија и практика, во 
случај кога органите на друштвото кои по закон треба да ја покренат 
постапката (не)намерно молчат (чекаат побарувањето да застари), 
на акционерите им се делегира можноста да тужат во свое име, а за 
сметка на друштвото, во кој случај зборуваме за таканаречена „де-
ривативна (изведена) тужба“. Во ЗТД слично право за акционерите се 
предвидува во членовит 348(5), 362(3) и 503(1).

Член на органот на управување би се ослободил од одговорност, 
доколку дејствието го презел врз основа на полноважна одлука на ак-
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ционерското собрание и покрај тоа што укажал дека е спротивна на 
законот, како и член на органот на управување кој се спротивставил 
на донесувањето на одлуката такашто го издвоил своето мислење во 
записникот на состанокот на органот на управување и гласал „против“ 
одлуката. Во секој случај се мисли на еx ante – претходна одлука на соб-
ранието по која се постапувало, а не за еx post – дополнителна одлука 
на собранието со која би се „покрила“ и дополнително „озаконила“ и 
егзонерирала штетната одлука на членовите на органот на управување 
[362(1) ЗТД].

Интересна е одредбата од член 252(4) од хрватскиот Закон за тр-
говски друштва според која одобрување на дејствие од страна на над-
зорен одбор не ја исклучува одговорноста на членовите на органот на 
управата.24

На прашањето до кога трае одговорноста за надомест на ште-
та на менаџерите, одговорот би бил дека одговорноста трае за сите 
(не)преземени штетни дејствија до престанокот на мандатот, до отпо-
викот или до истекот на рокот утврден во менаџерскиот договор. Не е 
важно дали постоел или не менаџерски договор т.е. дали се работело за 
менаџер со склучен менаџерски договор или за фактички менаџер, кој 
управувал врз основа на претпоставено и фактичко овластување.25

Друштвото не може со менаџерски договор да се откаже од пра-
вото да бара надомест на штета кон членот на органот на управување, 
освен во случај на застареност на побарувањето, кој рок изнесува пет 
години [362(6) ЗТД].

XX Дали директорите можат да се осигураат од
професионална одговорност?

ДА. Директорите можат да се осигураат од професионална одго-
ворност за штета. И според нашето позитивно право, постои можност 
за осигурување од одговорност за штета,26 иако во практиката не е по-
себно застапена, освен кога таквата обврска не е наметната со закон.27

24 Види: Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 52/2000, 
118/2003 и 107/2007).

25 Види: Barbić Jakša, Ibid., стр. 501–502.
26 Види, на пример: член 5, став (1) точка 13 – општо осигурување од одговорност 

или точка (16) – осигурувањето од финансиски загуби од Законот за супервизија 
на осигурување (Службен весник на Република Македонија, бр. 27/2002, 84/2002, 
98/2002, 33/2004, 79/2007, 18/2008 и 88/2008).

27 Види на пример: член 28 од Законот за стечај кадешто е предвидена обврска за 
осигурување од одговорност за штета на стечајниот управник. Слична законска 
обврска се предвидува и за нотарите и извршителите.
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Се смета дека доколку правилата за лична одговорност на дирек-
торите се пошироко поставени и полесно практично применливи, толку 
повеќе ќе постои респонзивен однос на директорите кон акционерите 
од една, и обратно, поголема контрола врз директорите и/или менаџе-
рите од страна на акционерите.28

Сепак, судската заштита и барањата за надомест на штета поради 
лошо управување и одлучување од страна на директорите има една сла-
бост, а тоа е токму осигурувањето од одговорност за штета на директо-
рите, кое се врши скоро секогаш со средства (фондови) на компанијата, 
односно на акционерите. Така, се губи секоја смисла за барање некоја 
посебна одговорност.29

Самиот факт што директорите можат да се осигураат од последи-
ците на своите преземени корпоративни дејства, може да има влијание 
во начинот и квалитетот на носење на нивните одлуки.

Затоа, се препорачува во менаџерските договори прецизно да се 
утврди чија одговорност (од кои извори) е плаќањето на премијата за 
осигурување од одговорност за штета.

XXI Времетраење и престанок на договорот

Истек на рокот на договорот. Каков е односот помеѓу одредба за 
рокот на кој се склучува договорот и мандатот на член на органот на 
управување?

Члено ви те на органот на управување, односно на надзорниот од-
бор, се избираат за пе ри од којшто се определува со статутот, но којшто 
не мо же да би де по долг од шест го ди ни. Ако во ста ту тот не е опре де ле но 
тра е ње то на ман да тот на чле но ви те на органот на управување, односно 
на надзорниот одбор, нивниот ман да т из не су ва четири години [член 
345(1) ЗТД]. Чле но ви те на органот на управување, односно на надзор-
ниот одбор мо жат да би дат пов тор но избрани без разлика на тоа колку 
мандати претходно биле избрани, освен ако со ста ту тот не е поинаку 
определено [член 345(2) ЗТД].

Како да се толкува одредницата „(...) членови на органот на упра-
вување, односно на надзорниот одбор“?

28 Види: Hansmann Henry and Reinier Kraakman, „Th e Basic Governance Structure“, in 
Kraakman Reinier, Paul Davies, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus Hopt, Hideki 
Kanda and Edward Rock, Th e Anatomy of Corporate Law – A Comparative and Func-
tional Approach, Oxford University Press, 2004.

29 Види: Becht Marco, Patric Bolton and Alisa Roel, „Corporate Governance and Control“, 
NBER (National Bureau of Economic Research) Working Paper Series, Working Paper 
9371, December 2002.
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За членовите на управниот одбор е јасно, бидејќи ЗТД јасно вели 
дека тие се бираат од страна на надзорниот одбор [374(3) ЗТД], па рокот 
на договорот, ако не во статутот или друг интерен акт на друштвото, ќе 
се утврди од страна на надзорниот одбор во договорот за уредување на 
односите меѓу друштвото и член на управниот одбор.

Кај извршните членови состојбата е покомплицирана. Имено, 
собранието ги избира членовите на одборот на ди рек то ри . Од члено-
вите веќе избрани во одборот на директори, од бо рот на ди рек то ри те 
назначува еден или повеќе извршни членови на одборот на директори. 
Бро јот на  из вр ш ни те чле но ви мора да биде помал од бројот на неизвр-
шните чле но ви на одборот на директори [член 367(2)(3)(4) ЗТД]. Тука, 
веќе собранието може со статутот да го утврди мандатот на сите члено-
ви на одборот на директори, независно дали извршни или неизвршни, 
согласно одредбата од член 345 ЗТД.

Значи, според нас, под изразот „орган на управување“ се подраз-
бира одборот на директори со сите негови членови, и извршните и не-
извршните. Во поткрепа на овој став би се повикале на одредбата од 
член 363, став (1) од ЗТД собранието може да ги отповика сите члено-
ви на одборот на директори, (...) односно член на овие органи и пред 
истекот на времето за коешто биле избрани. Сосема логично решение, 
односно ако собранието ги избира сите членови на одборот на дирек-
тори [344(1) ЗТД], тогаш нормално да може сите и да ги отповика, без 
оглед што менаџерските договори со извршните членови ги склучуваат 
неизвршните членови, кои во овој случај имаат вид на делегирана над-
лежнот од страна на собранието.

По наше мислење, а во интерес на транспарентноста во работење-
то, подобро би било времетраењето на договорот прецизно да се утврди 
во договорот, без оглед дали се работи за извршен чле н на одбор на 
директори или за чле н на управен одбор.

Може да се зборува и за претпоставено времетраење и/или та-
цитно (молчешкум) продолжување на рокот на менаџерскиот договор. 
Така, во член 384, ставови (5) и (8) од ЗТД се предвидува дека годишното 
акционерско собрание по за вр шу ва ње то на де лов на та го ди на, задолжи-
телно од лу чу ва за одо бру вање на ра бо та та и за водењето на работењето 
на друштвото од страна на чле но ви те на органот на управување. За одо-
бру ва ње на ра бо та та на чле но ви те на ор га ни те на друш т во то се гла са 
од  дел но за се кој член на ор га нот. Ако годишното собрание не ја одобри 
ра бо тата на органот на управување или на некои од членовите на овие 
органи на истата седница, собранието може да одлучи да пристапи кон 
избор на сите членови на органот на управување или кон избор на нови 
членови на овие органи на местото на оние на кои собранието не им ја 
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одобрило работата. Заклучокот би бил дека ако се одобри работата на 
секој член на органот на управување, рокот на менаџерскиот договор 
молчешкум се продолжува до наредното годишно собрание, а во рам-
ки на генералниот, рамковен мандат утврден со статутот на друштвото 
или самиот менаџерски договор. Обратно, ако акционерското собра-
ние не ја одобри работата на секој член на органот на управување, тоа 
автоматски значи и престанок на менаџерскиот договор, без оглед на 
генералниот, рамковен мандат утврден со статутот на друштвото или 
самиот менаџерски договор. За практиката, важно е, меѓутоа, јасно и 
прецизно да се постави точката на дневен ред на собранието, однос-
но да гласи: „Гласам ЗА одобрување на работата на конкретниот член 
на органот на управување“ или „Гласам ПРОТИВ одобрување на на ра-
ботата конкретниот член на органот на управување.“ Секое друго, ко-
лективно одобрување, или поставеност „ЗА“ или „ПРОТИВ“ без точно 
назначување за што точно се гласа, само ќе ја искомплицира работата 
во случај на судско разрешување на спор.

Според американската практика на менаџмент, најголема слабост 
на менаџерите е нивната инерција и нереално поставените цели во биз-
нис плановите. Една од главните причини за инерцијата може да биде 
и чувството на „зацементираност“ на својата позиција. Оттаму, се сме-
та дека идејата за неколкугодишен мандат губи на својата смисла, затоа 
што така менаџерите ќе си обезбедат алиби дека сé друго и сите други 
се виновни за нивниот деловен неуспех, се рабира освен тие самите со 
својата професионална неспособност.

Откажување на договорот [член 365(5) ЗТД]. Со на ма лу ва ње  на 
при ма ња та заради значително влошена финансиска состојба на друшт-
вото, односите меѓу член на органот на управување и друштвото ос та-
ну ваат не про ме нети, а извршниот чле н на одборот на директорите, од-
носно член на управниот одбор мо же да го от ка же договорот и даде 
оставка на јра но до кра јот на след но то три ме се чје, со от ка зен рок кој не 
мо же да би де по кус од триесет дена, освен ако собранието, неизврш-
ните членови на одборот на директори, односно надзорниот одбор не 
прифати покус рок.

Сосема е исправно решението да се предвиди триесетдневен от-
казен рок во ваков случај и да се врзе со следното тромесечје. Имено, 
не може личните интереси на директорот да се стават над интересите 
на друштвото и другите негови конституенти, односно друштвото да се 
остави на „цедило“ во невреме. Добро е ова право и обврска многу пре-
цизно да се предвидат и уредат во менаџерскиот договор.

Еднострано раскинување на договорот пред истекот на рокот пре-
ку отповикување на извршен член на од бо рот на ди рек то ри те [363(2) 
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ЗТД]. Извршен член на од бо рот на ди рек то ри те мо же да би де отпови-
кан од стра на на од бо рот на ди рек то ри те во кое било време, со или без 
образложение. На отповиканиот извршен член му мирува својството на 
член во одборот на директорите до наредното собрание на коешто ќе 
се одлучи дали ќе биде отповикан пред истекот на мандатот за којшто е 
избран. Кои договорни права и обврски ги има отповиканиот извршен 
член на кој му мирува својството на член во одборот на директорите 
или каков статус има договорот (дали има право на глас во колектив-
ниот орган, дали може да врши надзор и да ги контролира извршните 
членови)? Дали на отповиканиот извршен член ќе му се дадат ингерен-
ции на неизвршен член и со тоа тој ќе добие посилни контролни права 
по основ на отповикување?! Никако! Од друга страна, сите членови на 
одборот на директори се бираат од страна на собранието на акционерс-
кото друштво. Во секој конкретен случај дефинитивно ќе мора да се на-
прави проценка на трошоците дали е поопортуно да се свика вонредно 
собрание за избор на нови членови или, пак, ќе се чека до наредното, 
редовно акционерско годишно собрание.

Што ќе се случи ако одборот на директори брои минимум број 
од три члена, согласно член 367, став (1) од ЗТД. Ако биде отповикан 
единствениот извршен член, кој ќе го застапува друштвото и како тоа 
ќе истапува во правниот промет до изборот на новиот извршен член на 
наредното собрание?

Во овој случај, одземањето, односно продолжувањето на овлас-
тувањето е во рацете на оној што изворно го дава – собранието, но не 
гледаме никаков правен основ за мирување на својство.

Сметаме дека оваа одредба треба да се преработи на два начина: 
или да се избрише или да се дополни со следните зборови: „На отпо-
виканиот извршен член му мирува својството на член во одборот на 
директорите (...) освен кога се работи за одбор на директори кој брои 
три члена.“

Би додале дека ваква можност за мирување на својство во орган 
на управување, не се предвидува за членовите на управниот одбор.

Еднострано раскинување на договорот пред истекот на рокот кога 
надзорниот одбор во кое било време, со или без образложение, ги отпо-
викува сите членови на управниот од бор, односно негов член. Надзор-
ниот одбор на истата седница избира нови членови на управниот одбор 
(за разлика од одборот на директори), односно нов член на местото на 
отповиканите членови, односно на отповиканиот член. Одлуката за от-
повикување влегува во сила од денот на донесувањето [363(4) ЗТД].

Оставка. Член на органот на управување, со изјава заверена пред 
нотар, може да поднесе оставка во кое било време со поднесување 
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писмено известување до органот што го избрал, освен кога интересите 
на друштвото не наложуваат нешто друго. По поднесена оставка не се 
одлучува за нејзиното прифаќање [364(1)(2)(3) ЗТД]. Во поглед на ос-
тавка во „невреме“ за друштвото, односно спротивно на тековните ин-
тереси на друштвото, би упатиле на коментарот за отказен рок и истек 
на опеределено време пред активирање на оставката, што го дадовме 
supra во текстот во делот за откажување на договорот.

Во Велика Британија постои Закон за дисквалификација на ком-
паниските директори од 1986 (1986 Company Directors Disqualifi cation 
Act)30 со кој се воспоставуваат постриктни правила против оние што 
лица се виновни за пропаст на одредена компанија и чие поведение ја 
доведува во прашање нивната способност да бидат директори. Кога се 
зборува за дисквалификација, во суштина се мисли на изрекување мер-
ка на безбедност, казна или прекршочна санкција забрана за вршење на 
дејност или функција директор или раководно лице. Целта на законот е 
да се одржи интегритетот на деловната средина. Директорите во друшт-
вата на капитал (АД и ДОО) треба да ги вршат своите овластувања од-
говорно и да покажуваат соодветна вештина и внимание во врска со 
интересите на друштвото, акционерите, доверителите и вработените. 
Во суштината на Законот лежи намерата да се санкционираат дирек-
торите кои ја злоупотребуват привилегијата на велот на корпорацијата 
(corporate veil), односно на ограничената одговорност на членовите на 
компанијата за нејзините обврски кон трети лица.

Најчести причини за дисквалификација според Законот се одре-
дени казниви дела поврзани со компаниското законодавство, склучу-
вање недозволени зделки и други дејствија за време на инсолвентност, 
несоодветно однесување за време на инсолвентност на компанијата.

Би можеле да заклучиме дека слични одредби постојат и во на-
шето позитивно законодавство, особено во ЗТД [членови 29(2) и 354] и 
Законот за стечај [член 21], со тоа што номотехнички, во Велика Брита-
нија е решено оваа материја да се уреди во посебен закон.

XXII Детален или скромен менаџерски договор?

Конечно, се поставува прашањето дали да се склучуваат детални 
и опширни менаџерски договори или во договорите да се уреди само 
она што е материја од диспозитивна природа и зависи од вољата на до-
говорните страни, а само да се упати на задолжителната примена на им-
перативните законски норми?

30 За ова види повеќе на следната веб страница: http://www.dti.gov.uk/publications, 
http://www.insolvency.gov.uk/, http://www.creditman.co.uk/insolven/dirdisq.htm.
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Можни се двата пристапи, но сметаме дека во интерес на прав-
ната сигурност како внатре во друштвото, така и надвор кон третите 
совесни лица, подобро е овие договори да бидат што подетални и израз 
на креативноста на договорните страни, отколку подоцна да се нагаѓа 
која била вистинската воља на договорните страни било од нив самите 
било од страна на судот.

Понатаму, колку подетално уредени одредби, толку помала 
веројатност за дополнителна инволвираност на судот и толкување од 
негова страна на стварната воља на договорните страни, кои по приро-
дата на работите морале да знаат што сакаат и што договараат.
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Summary

In his Article “Managerial Agreements According to Macedonian Relevant 
Applicable Legislation” the Author, Prof. Goran Koevski Ph.D. deals with the 
questions and practical dilemmas related to the nature and the substance of the 
managerial agreements. Are managerial contracts regulated relations according 
to the positive national law or these legal instruments should be treated as non-
regulated contracts of the business autonomous practice, that depend exclusively 
on the will and negotiating power of the contracting parties? In continuation, 
the Author poses the question which law should be deemed as prevailing piece of 
legislation to regulate the managerial agreements – 2004 Macedonian Company 
Law or the 2005 Labor Relations Law? Subsequently, Prof. Koevski gives review 
and interpretation of the basic rights, duties and responsibilities arising from 
the managerial agreements and in accordance with the Macedonian positive 
law. Th e Article is more oriented towards practical aspects of the managerial 
agreements as a result of the questions that were posed to the Author during his 
numerous trainings with the managers, labor law judges and other interested 
groups and trainees.
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МОГУЋИ СУКОБИ ИНТЕРЕСА ЧЛАНОВА УПРАВЕ 
И ЊИХОВА ОДГОВОРНОСТ

Резиме

Чланови управе (управног и надзорног одбора) емитената (акци-
онарских друштава) имају овлашћења за вођење послова и заступање 
друштва. Судар различитих интересних група може да доведе до мо-
гућег сукоба интереса чланова управе при доношењу одлука које су бит-
не за пословање друштва а које се самим тим одражавају и на вредност 
акција друштва.

Различити правни концепти, англосаксонски и континентал-
ни, дају различита решења за разрешење могућег сукоба интереса. Ан-
глосаксонско право развија стандард фидуцијарне одговорности, док у 
континенталном праву имамо законом одређене стандарде поступања 
чланова управе.

Глобализација тржишта условила је приближавање оба правна 
система и покушај изградње заједничких идентификованих инстуту-
та. Под тим утицајем и у српском праву су дата решења из оба прав-
на концепта те представљају својеврсну њихову мешавину. Тренутна 
светска криза и велики неуспех контролних органа над конфликтом ин-
тереса, указује на тренутну стагнацију и немогућност заједничке из-
градње нових правних института у оба система. Пут решавања овог 
правног проблема треба да иде ка унапређењу независности и пооштра-
вању одговорности управе.

Кључне речи: управа, сукоб интереса, фидуцијарна обавеза, одговор-
ност управе.
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I Различитост интереса у корпоративним удружењима 
– уводна разматрања

Данашња акционарска друштва, емитенти, имају разнолику 
структуру својих акционара. Док је у Немачкој власништво над акција-
ма виско концентрисано у рукама породица или других компанија, у 
Енглеској оно је разуђено у рукама великог броја појединаца и инстуту-
ционалих инвеститора.1 На овим просторима акционари су углавном, 
поједници, некадашњи радници друштава, која су у процесу транзиције 
постала коорпорације куповином 70% капитала од стране појединаца 
на аукцијама, и купци са већинским уделом у капиталу.

Но, свима је заједничко једно, жеља да корпорације чије акције 
поседују, послују што боље и донесу што веће дивиденде. У томе се ос-
лањају на управу друштва.

У акционарским друштвима, органи управе имају надлежност 
за вођење послова друштва и његовог заступања а не сами акционари. 
Притом, чланови органа управе друштва могу али и не морају бити ак-
ционари друштва. Из наведене позиције и овлашћења за вођење послова 
и надзор над њима, при њиховом вршењу, морају да помире различите 
интересе. То уједно отвара и питање њихове одговорности за извршење 
својих обавеза. Првенствено чланови управе одговарају друштву које 
је самостално правно лице са својим правима и обавезама и посебним 
интересима независним од права и обавеза и интереса његових акцио-
нара.

У вршењу својих овлашћења чланови управе морају водити рачу-
на о интересу друштва и осталих интегративних сегмената и за то сносе 
одговорност. Занимљиво је напоменути да дефинисање интереса трго-
вачког друштва, овде конкретно акционарског друштва, те постојање 
одвојености од интереса предузећа као економске заједнице и данас у 
теорији изазивају различита мишљења.2 Прихватање одвојености ин-
тереса у корпоративном удружењу отвара и различитост концепција у 
креирању органа управе.3

Интерес друштва није искључиви интерес који морају штитити 
у доношењу различитих пословних одлука. Право на заштиту свог ин-

1 J. Frank, C. Mayer, W. Hannes, Th e Origins of the German Corporation – Finance, Owner-
ship and Control, March 2005, доступно на: http://ssrn.com/ abrstract= 685822.

2 Ш. Ивањко, „Супротни или јединствени интереси у трговачком друштву“, Зборник 
ПФ Загреб, 56/2006, стр. 166. Аутор у наведеном чланку разматра историјски аспект 
развоја дефинисање појма предузећа и трговачког друштва. Наводи, кроз призму 
развоја тржишног друштва и нужност одвајања интереса оних који непосредно 
учествују у раду и чланског односа на основу стицања власничких удела. 

3 Једнодомни или дводомни сyстем организовања управе.
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тереса имају и акционари појединачно, запослени, повериоци друштва, 
па и други учесници који штите општи интерес друштва у социолош-
ком смислу.4 Судар различитих интересних група може да доведе до 
могућег сукоба инереса чланова управе при доношењу одлука које су 
битне за пословање друштва а самим тим се одражава и на вредност 
акција друштва.

Овако постављен круг интереса о којима управа друштва мора во-
дити рачуна отвара и различите концепте решавања њене одговорности 
у случају сукоба интереса. Два постојећа највећа правна система која се 
додируј,у али понекад и сукобљавају, доносе различите концепте рада и 
одговорности управе акционарских друштава односно емитетната.

Постојање споменутих интереса у друштву, узрок је и основа за 
општеприхваћен став у европским правима, о оправдансти дуалистич-
ког система управљања. Овим системом уводи се правило да се вођење 
послова и надзора врши преко различитих органа.5 У новије време, 
пак, преовладава став да не постоји разлика између интереса трговачког 
друштва и предузећа као појма везаног за економску заједницу. То је до-
вело до прихватања једнодомног система управљања (карактеристичан 
је у англосаксонском праву) у којем се интерес различитих група губи 
или се бар смањује.6 Тако се на основу уговарања и признавања пос-
тојања различитих интереса граде и различити концепти управљања.

У англосаксонском правном систему чланови управе морају во-
дити рачуна о интересима самог друштва а самим тим сматра се да воде 
рачуна и о интересима акционара, јер и друштво и акционари имају за-
једнички интерес увећање добити.

У континенталном правном систему, насупрот томе, чланови уп-
раве морају водити рачуна како о интересима друштва тако и о интере-
сима акционара, запослених, поверилаца, али и о општим интересима.

Узрок тој разлици налази се у различитим оријентацијама ова два 
правна система. Англосаксонски систем оријентисан је на тржиште које 

4 Види шире о анализи појма интереса и различитости интереса који се јављају у 
корпоративном удружењу прво, сам интерес друштва као привредног субјекта, 
интерес власника, поверилаца, запослених, управе, па и самог друштва као социо-
лошког појма. М. Васиљевић, Водич за читање Закона о привредним друштвима, 
Београд, 2004, стр. 88–89.

5 У европском концепту створен је концепт у којем се организују три органа, од 
којих су два типични носиоци сопствених интереса, док је трећи на неки начин 
постављен као арбитар између наведених интереса. Види слично и код: Ш. Ивањ-
ко, нав. чланак, стр. 173. 

6 Више о ширем образложењу и тумачењу стапања интереса различитих група види: 
М. Васиљевић, „Акционарско друштво-друштво акционара и/или носилаца других 
интереса“, Правни живот, 12/2008, Удружење правника Србије, стр. 5.
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као регулаторни систем решава сукоб мноштва интереса различитих 
учесника. Континентални правни систем сукоб различитих интереса 
решава интервенцијом државе, која прописима које доноси настоји за-
штитити и успоставити равнотежу интереса различитих учесника, дак-
ле, држава се појављује као активни учесник у решавању сукоба својом 
законодавном и судском функцијом.7

II Одговорност и сукоби интереса чланова управе

У случају појаве повреде обавеза од стране чланова управе друшт-
ва, самим акционарима даје се могућност да поднесу тужбу за накнаду 
штете против чланова управе друштва, под условом да је радњама уп-
раве дошло до наношења штете друштву. Тужба се подноси у име акци-
онарског друштва па се и евентуално досуђена накнада штете досуђује 
у корист акционарског друштва а не појединачно означених акционара. 
На овај начин тужбе се појављују као значајна правна средства којим 
акционари могу битно утицати на корпоративно управљање у друшт-
ву. То је заједничко правно средство за оба правна система с тим да је 
у англосаксонском систему право на подношење тужбе, право сваког 
појединачног акционара. У континенталном систему то право додељује 
се мањинским акционарима.

1. Англосаксонско право и сукоб интереса

Англосаксонско право, питање постојања одговорности чланова 
управе у погледу евентуалног сукоба интереса, просуђује по стандар-
ду интереса друштва. Како сам раније нагласила, решења сукоба на-
лазила су се на тржишту односно решавала их је разнолика пословна 
пракса, а потом велики број правила која је развила судска пракса. На 
основама ових судских пресуда развио се стандард фидуцијарне дуж-
ности (fi duciary duty). Овај стандард обухвата обавезу лојалности (duty 
of loyalty), дужност просуђивања (duty of care) и обавезу обавештавања 
(duty of disclosure).8

Обавеза лојалности издвојила се као најважнија обавеза у стан-
дарду фидуцијарне одговорности. Лица која потпадају под обавезу 
лојалности (овде чланови управе) имају дужност према друштву и оба-
везни су на савесно и лојално понашање према друштву. Обавеза лојал-

7 Д. Јурић, „Право мањинских дионичара на подношење тужбе у име дионичког 
друштва против чланова управе и надзорног одбора“, Зборник ПФ Ријека, бр. 1/ 
2007, стр. 40.

8 Idem.
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ности конкретизује се у случајевима различитих послова када се јавља 
сукоб интереса члана управе и интереса друштва. Приликом доношења 
одлуке у наведеним случајевима, обавеза лојалности захтева од члана 
управе да не поступа по сопственим интересима већ да води рачуна 
о интересима самог друштва. Међутим, и у случају да се појаве такви 
правни послови у којима је присутан сукоб интереса члана управе и 
друштва (где је у питању могући финансијски сукоб, где је члан управе 
једна уговорна страна односно његова породица и сл.) могуће је такав 
правни посао оснажити. То је могуће обавештавањем управе друштва 
или скупштине о постојању сукоба интереса у спорном правном послу 
који потом може бити одобрен и постати правно ваљан.

Право на тужбу за побијање правних послова у којима је прису-
тан сукоб интереса имају акционари односно и сама управа друштва, 
под обвезом доказивања да посао није добио потврду на наведени на-
чин.

Поједини аутори али и шира стручна јавност сматра да би се 
увођењем обавезног етичког кодекса у акционарска друштва знатно 
смањио број послова код којих је могућ сукоб интереса.9 Етички ко-
декс, могли би одредити као скуп правила односно стандарда који се 
утврђују за одређење поштеног и етичког понашања, целовитог, благо-
временог и разумљивог обавештавања друштва и поступања у складу са 
законима и посебним правилима за акционарска друштва. Како се ко-
дексом утврђују правила понашања за све групе лица које би могле доћи 
у евентуални сукоб интереса а самим тим угрозити приоритет интереса 
друштава, иако није обавезан као посебан правни акт, сматрамо да би 
његово постојање умногоме допринело избегавању односно смањењу 
појаве сукоба интереса.

Поред наведене обавезе лојалности следећа по реду је дужност 
просуђивања (duty of care). То подразумева обавезу при доношењу од-
лука или заступању друштва, где се од члана управе захтева да при тим 
задацима поступа пажљиво и мора да настоји да донесе добре одлуке. 
Овде опет долази до изражаја могући сукоб интереса који говори да ов-
лашћена лица сходно овом стандарду морају да доносе одлуке с дужном 
пажњом и разумно и да увек делују у интересу друштва.10 Дужна су да 

9 Правила њујоршке берзе у Одељку 303 А тачка 10 обавезује котирана друштва да 
усвоје и објаве кодексе пословног понашања и етике за чланове управе, службенике 
и запослене и да благовремено и хитно објаве одступања од кодекса. Свако друштво 
само одређује свој кодекс који служи као параметар за поступање чланова управних 
одбора, службеника и запослених у друштву, при чему он нарочито мора садржати 
одредбе о сукобима интереса. Наведено према: Јурић, нав. чланак, стр. 4.

10 Модел закон члан 8.30 MBCA одређује да сваки члан управног одбора при изврша-
вању својих обавеза мора поступати у доброј вери (good faith), с пажњом просечно 
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своје процене заснивају на информацијама и мишљењима и подацима 
које су им припремили или представили службеници или запослени 
у друштву, правни саветници, ревизори и друга стручна лица за одго-
вајућу област или чак посебни одбори и комисије управе.

Питање одговорности чланова управе за доношење одлука је сло-
жено. Уколико би се одговорност чланова управе свела на одговорност 
за штетне последице пословних одлука управе довела би апсурдне си-
туације. Чланови управе не би у потребној мери доносили пословне 
одлуке због одговорности за њихову ризичност па би се онемогућило 
управљање друштвом. Због тога питање одговорности чланова упра-
ве с обзиром на дужност просуђивања сведено је на утврђивање да ли 
је члан управе у поступку доношења спорне одлуке поступао с оним 
умећем које се очекује од особе која има његово знање и искуство. Тај 
степен стручности се оцењује од случаја до случаја и зависи од природе 
и овлашћења који има члан управног одбора. Ослобођење од одговор-
ности може настати ако члан управе докаже да је предузео све мере да 
би избегао или смањио евенуални ризик неуспеха. Тужбу за утврђивање 
одговорности члана управе може поднети управни одбор али и акцио-
нари у име друштва, ако то не учини управа друштва (derivative suits). 
Ако је над друштвом отворен стечајни поступак, тужбу у име друштва 
може поднети стечајни управник.11

Трећа обавеза која улази у склоп фидуцијарне дужности јесте оба-
веза обавештавања (duty of disclosure). Она подразумева обавезу обаве-
штавања акционара о свим подацима који су релевантни за доношење 
ваљаних одлука на главној скупштини. У САД је почетком новог миле-
нијума откривено низ превара у великим корпорацијама заснованих на 
повреди ове обавезе.12

У случају постојања сукоба интереса, ова обавеза подразумева 
обавештавање акционара о свим подацима неопходним да би се они 
могли изјаснити о могућности оснажења спорног правног посла или 
предузети мере за спречавање спорне трансакције. Питање одговор-
ности чланова управе за неизвршење ове обавезе, односно скривања 
информација можемо посматрати у две ситуације. Уколико је повреда 

пажљиве особе и на начин за који се разумно сматра да је у најбољем интересу 
друштва.

11 J. H. Farrar, B. Hannigan, Company law, 4th edition, London, Dablin and Edinburg, 
Butterworths, 1998, стр. 490. Наведено према: Јурић, нав. чланак, стр. 5.

12 Најпознатије су преваре у случају Enron-a и WorldCom-a који се заснивају на лаж-
ном обавештавању кроз сачињење лажних финансијских извештаја. Ближе податке 
на сајту Institute of the confl ict of interests – наведени случајеви указују на недостатке 
у ефикасности надзора над конфликтом интереса унутар управе друштва и самог 
друштва.
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обавеза обавештавања откривена благовремено акционари могу тражи-
ти накнадно достављање информација и на тај начин отклонити недо-
статак на време. У случају да је повреда обавештавања откривена после 
извршене трансанкције тада би тужбом требало доказати да је повреда 
обавезе обавештавања довела до неповољног исхода и штете по акци-
онара односно да је благовремено дата информација могла утицати на 
спорну одлуку. Уколико је при том био присутан елемент сукоба ин-
тереса чланова управе и интереса друштва односно акционара, тужбу 
може поднети и акционар појединачно за накнаду штету због повреде 
обавезе лојалности, а питање обавештавања тада постаје ирелевантно.

2. Сукоби интереса и одговорност у континенталном праву

Основна одлика континенталног правног система јесте тежња да 
се све познате и препознате правне појаве уоквири у законске прописе. 
Тако је и у случају регулисања питања сукоба интереса, који су у кон-
тиненталном правном систему регулисани законским прописима. За 
разлику од англосаксонског правног система који се темељи на судској 
пракси, питање сукоба интереса у континеталном праву карактерише 
постојање законских прописа. Овим прописима уређује се стандард 
поступања чланова управе при доношењу одлука којим се пословоди 
друштвом, забрана конкуренције и одговарајући поступак у случају ако 
долази до појаве сукоба интереса чланова управе и друштва.

Начело правне сигурности основ је континенталног правног сис-
тема и настоји се законским регулисањем обезбедити предвидљивост у 
погледу захтеваног правног понашања. Значајна карактеристика европ-
ских, континенталних правних система, је постојање принципа поделе 
моћи, за разлику од англосаксонског система. У Немачкој, Аустрији, па 
као опциони систем и у Француској, Холандији и Белгији постоје сис-
теми два одбора.13 Овим системима настоји се раздвојити структура 
управног одбора (познатијег као менаџмент) од његових контролора, 
укључујући и забрану извршним директорима да буду уједно и председ-
ници управног одбора. Заштита интереса остварује се стандардом са-
весности и пажње доброг привредника, као правном стандарду по којем 
чланови управе врше своје дужности и предвиђене су санкције односно 
одговорност за одступања од њих.

Поједини правни теоретичари, сматрају да је у континенталном 
систему с обзиром на унапред прописана правила присутна извесна 
крутост у односу на живи и нарастајући притисак пословне праксе. По-

13 Д. Радоњић, „Конвергенција система корпоративног управљања или узајамно при-
знавање“, Право и привреда, бр. 5–8/2006, стр. 62.
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некад утврђена правила не могу суштински пратити пословна кретања. 
Глобализација тржишта и повезивања САД и Европе као најближих и 
традиционално најразвијенијих економија, довела је и до приближа-
вања ова два правна система. Развој института фидуцијарне одговор-
ности који налаже члановима управног одбора да делују у најбољем ин-
тересу компаније извршио је снажан утицај и на традицију створену у 
континенталном праву.14

III Српски правни оквир и регулисање сукоба интереса

1. Сукоб интереса према Закону о привредним друштвима

Материја сукоба интереса у Републици Србији регулисана је За-
коном о привредним друштвима и то члановима 31–42.15 Општом ана-
лизом датих одредби можемо закључити да у погледу регулисања круга 
лица који одговарају друштву и у погледу начина обављања њихових 
надлежности, постоји изражена мешавина решења датих у два највећа 
правна система. С једне стране је јасно видљиво опредељење за конти-
ненталноправни приступ регулисања ове материје, доношењем законс-
ког прописа. С друге стране уочљив је снажан утицај англосаксонских 
решења питања сукоба интереса, тако да наш закон такође усваја „ин-
терес друштва“ као претежни интерес. Институт „интерес друштва“ 
постаје кључни интерес и лица која имају дужност према привредном 
друштву своју функцију морају обављати савесно, са пажњом доброг 
привредника, у разумном уверењу да делују у најбољем интересу при-
вредног друштва.16 Могу се ослободити одговорности за штету насталу 
друштву, уколико докажу да су при доношењу одлука поступали с дуж-
ном пажњом.

Утицај и надахнутост англосаксонским институтом фидуцујарне 
одговорности присутна је и у решењима нашег законодавца. Наиме, за 
лица која имају посебне дужности према друштву, а то су, у нашем слу-
чају, чланови управе17 уведене су дужност пажње и правило пословне 
процене (просуђивања), дужност лојалности и забрана конкуренције. 
Сама обавеза члана управе (и других лица са посебном дужношћу) пос-

14 М. Васиљевић, нав. дело, стр. 14 – шире је описан појам дефинисања интереса 
друштва, акционара у односу на фидуцијарну обавезу. 

15 Закон о привредним друштвима (Сл. гласник СРЈ, бр. 125/2004), чл. 31–42.
16 Члан 31 ст. 2 – дужни су да своју процену заснивају на информацијама и мишљењима 

лица стручних за одговарајућу област за коју верују да су у том погледу савесна и 
компетентна.

17 ЗПД, чл. 31.
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тављена је као сложена и обухвата више појединачних обавеза које се 
морају посматрати као комплетан однос према датим овлашћењима за 
руковођење друштвом.

2. Дужност пажње и правило пословне процене
(просуђивање)

Чланови управе при вршењу својих задатака дужани су да у том 
својству извршавају своје послове савесно, са пажњом доброг привред-
ника, у разумном уверењу да делују у најбољем интересу привредног 
друштва.18 Они морају бранити интересе друштва и уздржати се од 
радњи које би могле нанети штету друштву. Чланови управе због овако 
постављених обавеза подвргнути су оштрој одговорности. Она се засни-
ва на њиховом положају чланова органа управе а не на уговору који су 
склопили са друштвом. Чланови управе друштва одговарују по основу 
сваког облика кривице (намера, крајња непажња, обична непажња). Она 
се претпоставља, па је терет доказивања да кривице за насталу штету 
нема, пада на саме чланове управе.19

Мерило за процену да ли је при вршењу својих надлежности члан 
управе поступао са прописаном пажњом (пажњом доброг привредни-
ка), јесте да члан управе мора поступати с пажњом којом би се понашао 
и самостални привредник који је свестан својих обавеза и који управља 
туђим средствима на начин на који то чини лице коме је поверено ста-
рање о туђим интересима.20 При том се тражи најмање просечна мера 
понашања у струци одређена објективним мерилима, уколико члан нема 
просечна знања дужан је да своју процену заснива на информацијама и 
мишљењима стучних лица за одговарајућу област за коју се верују да су 
компетентна. Уколико се члан управе понаша у складу са прописаним 
стандардом пажње, неће бити одговорно за штету која настане из њего-
ве процене за привредно друштво.

3. Дужност лојалности

Обaвеза лојалности захтева од чланова управе да своје интересе 
подреде интересима друштва, да му не конкуришу, да се и у приват-
ном животу понашају тако да тиме не штете угледу друштва. Принцип 
лојалности које чланови управе имају према привредном друштву конк-
ретизује се у Закону о привредним друштвима у случају постојања лич-

18 ЗДП, чл. 32 ст. 1.
19 Барбић, Право друштава – књига друга, друштво капитала, Загреб, 2000, стр. 

381.
20 Д. Јурић, нав. чланак, стр. 11.
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ног интереса21 постојања сукоба интереса са друштвом22 као и у случају 
забране конкуренције привредном друштву.23

Прицип лојалности утврђен је чланом 33 ЗПД и лица која имају 
дужност према привредном друштву и не смеју да повреде такстативно 
наведе забране.24

У стандард пажње доброг привредника улази и обавеза чувања 
пословне тајне, односно обавеза члана управе да све информације за 
које је очигледно да би њихово одавање односн омогућавање трећим ли-
цима да дођу у њихов посед проузроковало знатну штету привредном 
друштву чува као тајну. Поверљиви подаци могу бити све информације 
које сазна члан управе, што се не ограничава само на његово деловање. 
Оне могу произаћи из саопштења трећих лица, других чланова управе, 
саветовања управе, изношење информација од стрене сарадника или 
запослених, па чак и других лица.25

4. Забрана конкуренције

Забрана конкуренције односи се на чланове управе друштва и ре-
гулисана је чланом 36 ЗДП. Она се примењује и на бивше чланове упра-
ве и то у периоду до две године након престанка својства члана управе 
у друштву. На тај начин је наглашен посебан положај који имају члано-
ви управе јер су они упознати са свакодневним пословањем друштва и 
његовим плановима и врло лако би их могли злоупотребити. Морамо 
нагласити да забрана конкуренције није апсолутна. Друштво може чла-
ну управе који се налази у сукобу интереса,односно обавља одређење 
послове или врши функције које могу довести до сукоба интереса, дати 
одобрење. Сагласност друштва мора бити изричита, конкретна и треба 
се дати унапред.26

У случају кршења забране конкуренције, односно ако не постоји 
сагласност друштва, то представља основан разлог за опозив именовања 
члана управе и тад настаје одговорност члана управе за штету коју је на 
тај начин причињена друштву. Поред накнаде штете, друштво може у 
складу са законским одредбама тражити од члана управе да послове, 
новачну корист и евентуална потраживања уступи друштву.27

21 ЗДП, чл. 34.
22 ЗДП, чл. 35, 37.
23 ЗПД, чл. 36, 37.
24 Види шире: Васиљевић, Коментар Закона о привредним друштвима, стр. 91.
25 Барбић, нав. дело, стр. 383.
26 Д. Јурић, нав. чланак, стр. 14.
27 ЗДП, чл. 37 ст. 1.
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Захтеве за накнадну штете и напред наведена права могу захевати 
од члана управе само друштво али и акционар који има или заступа 
најмање 5% основног капитала друштва. Захтеви се могу поднети у року 
од 60 дана од дана сазнања за учињену штету (субјективни рок), а заста-
ревају у сваком случају протеком три године од дана учињене повреде 
(објективни рок).28

IV Закључак

Проблеми пословања на глобалном тржишту, данас познати под 
називом „светска финансијска криза“ садрже и питања везана за реша-
вање сукоба интереса који се јављају у руковођењу нарочито акционар-
ских друштава. Датом анализом указали смо на разлике у два најраз-
вијенија правна системима који обухватају Европу и САД. Реформски 
талас који је захватио САД крајем 2002. године створио је нову климу у 
решавању питања сукоба интереса. Доношење Sarbanes-Oxley Act-a јула 
2002. године потврдио је окрет ка екстензивности регулативе и одсту-
пања од тржишта као основног регулаторног система у решавању сукоба 
интереса. Наведени акт имао је изузетан утицај на компаније из Европе 
на америчном тржишту због своје екстериторијалне примене.29 Право 
Европске уније почело је заузимати блажи став, доношењем упутстава 
или тумачења, која су у односу на изворно предвиђено понашање више 
погодовала захтевима тржишта али не и заштити интереса о којима смо 
говорили. То је наговестило могућност настајања заједничког присту-
па, оба система, појединим елементима решавања сукоба интереса у 
руковођењу корпорацијама. Нови талас реформе комапанијског права 
у Европи са директим знацима приближавања два правна система очиг-
ледно су препознатљиви и у регулативи српског права. Закон о привред-
ним друштвима Србије, тако уводи институт „фидуцијарне дужности“ 
чланова управе кроз декларисање њихове обавезе да су дужна да раде 
„у интересу привредног друштва“. Примена овог института кроз наве-
дени стандард је веома тешка. Наши практичари али и судови нису у 
могућности да га конкретно примене због недостатка искуства али и 
судске праксе. Ради правне сигурности потребно је да пословна пракса 
па и судови својим конкретним радом допринесу стандардазацији инс-
титута „интерес привредног друштва“.

Тренутна светска криза и велики неуспех контролних органа над 
конфликтом интереса између службаника менаџмента, одбора директо-
ра и ревизије резултирао је катастрофалним резултатом компанија. То 

28 ЗДП, чл. 37.
29 Д. Радоњић, нав. чланак, стр. 59–61.
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указује на тренутну стагнацију и немогућност заједничке изградње но-
вих правних института у европском и праву САД у питању решавања 
евентуалних сукоба интереса. Евидентно је да ће пут у решавању овог 
правног проблема ићи ка унапређењу независности и пооштравању од-
говорности управе.

Sonja BUNČIĆ, Ph.D
Assistant Professor at the Faculty of Technical Sciences University of 
Novi Sad

POSSIBLE CONFLICTS OF INTERESTS BETWEEN 
THE MANAGEMENT MEMBERS AND THEIR 

RESPONSIBILITY

Summary

Members of the management (management and supervisory board) 
of issuers (limited companies) are authorized for conducting business and 
representing the company. Encounter of diff erent interest groups can lead to a 
possible confl ict of interests between the management members while making 
the decisions which are important for the company business and thus they re-
fl ect on value of the company shares.

Diff erent legal concepts, Anglo-Saxon and continental, give diff erent 
solutions for resolving possible confl ict of interests. Anglo-Saxon law develops 
standard of fi duciary duty, while in continental law we have standards of acting 
of management members that are determined by the law.

Market globalization infl uenced in these two legal systems coming closer 
together and in attempt of making joint identifi ed institutes. Under this infl u-
ence, Serbian law also gives solutions from both legal concepts which represent 
their unique mixture. Current world crisis and great fi asco of control institu-
tions in confl ict of interests point out to current stagnation and impossibility 
of joint making of new legal institutes in both systems. Way of resolving this 
legal issue should go towards the independency improvement and intensifying 
of management responsibility.

Key words: management, confl ict of interests, fi duciary duty, liability.



185

др Драган ВУЈИСИЋ
професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА – У ЗАКОНОДАВСТВУ, 
ПОСЛОВНОЈ И СУДСКОЈ ПРАКСИ

Резиме

У САД и В. Британији судска пракса је развила стандард фиду-
цијарне дужности. Фидуцијарне дужности налазе место и у конти-
ненталном правном систему. Ово се нарочито односи на наше право. 
За српску пословну и судску праксу, међутим, још увек је то новитет 
који заслужује значајну пажњу пошто се ради о стандарду који служи за 
одређивање обима овлашћења и утврђивања одговорности чланова уп-
равног одбора према друштву. Због тога је неопходно нарочито у овом 
моменту приближити домаћој пословној и судској пракси примену овог 
стандарда кроз пословну и судску праксу, теоријске анализе и законодав-
на и аутономна решења у упоредном праву.

У раду се посебно анализирају фидуцијарне дужности директора 
(чланова управног одбора), случајеви њихове повреде, дужност пажње и 
основи ослобађања директора од одговорности у случају повреде дуж-
ности.

Кључне речи: компанија, директор, фидуцијарне дужности, дужност 
пажње.

Чланови управног одбора (директори) привредног друштва имају 
законом и актима друштва одређена овлашћења у управљању друштвом. 
Постојање тих овлашћења подразумева и одређене дужности посту-
пања у њиховом обављању. Тако говоримо о фидуцијарним дужностима 
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(лојалност друштву, нечињења конкуренције друштву, савестан и пош-
тен рад у интересу друштва, склапање уговора са друштвом под посеб-
ним условима, неокретање у сопствену корист економске шансе која се 
укаже друштву, забрана злоупотребе inside информација, нестављање 
себе у позицију где су дужности и властити интереси у сукобу). Стан-
дард фидуцијарне дужности, који долази до изражаја у поступку доно-
шења одлука директора и који служи за одређивање обима овлашћења 
и утврђивања одговорности директора према друштву, развила је судс-
ка пракса у САД и В. Британији.1 Међутим, из англосаксонског права, 
институт фидуцијарне дужности преузима се и у континентално право 
(у компанијским законима, кодексима корпоративног управљања, у суд-
ској пракси). Институт фидуцијарне дужности је посебно трансплан-
тиран у нашем праву, Законом о привредним друштвима.

I Поступање у интересу компаније

Директори су дужни да поступају у најбољем интересу компаније. 
Сагласно томе директори имају фидуцијарне дужности према компа-
нији. Међутим, поставило се, као прво питање, да ли постоји фиду-
цијарни однос између директора и појединачних акционара, односно да 
ли директори имају фидуцијарне дужности само према компанији или 
и према индивидуалним акционарима. Судови су се доминантно изја-
шњавали да директори немају фидуцијарне дужности према појединач-
ним акционарима, већ према самој компанији,2 те да би фидуцијарне 
дужности према акционарима стављали директоре у честу конфликт-
ну ситуацију између њихове неспорне фидуцијарне дужности према 
компанији и њихове наводне дужности према акционарима.3 Мада, у 

1 Види: B. S. Black, Th e Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors, Presentation at 
Th ird Asian Roundtable on Corporate Governance, Singapore, April 2001, стр. 1.

2 Случај: Percival v Wright (1902) 2 Ch 421 – заинтересовани акционари обратили су 
се директорима са питањем да ли они знају некога ко би купио њихове акције. 
Председник управног одбора и два директора одговорили су да би их они купили. 
Продаја се одиграла али директори их нису обавестили да су преговори били вође-
ни за продају целокупног акцијског капитала компаније по вишој цени по акцији. 
Акционари-тужиоци потом траже да се уговор о продаји њихових акција стави 
ван снаге на основу тога што су директори требали да обелодане преговоре. Суд је 
пресудио да за време преговора директори нису имали никакве фидуцијарне дуж-
ности према појединачним акционарима. Дужности су имали према самој компа-
нији. У коментару на ову одлуку речено је да и према CA 2006 дужности још увек 
постоје према компанији. Види: Chris Shepherd, Company Law, 2007–2008 edition, 
London, 2007, стр. 123.

3 Случај: Peskin v Anderson (2001) 1 BCLC 312 – четири члана Краљевског аутомо-
билског клуба жалила су се да директори нису њима обелоданили своје планове 
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неким случајевима судови су прихватали да директори могу бити у фи-
дуцијарној дужности према појединачним акционарима, али само као 
њихови агенти.4 Друго, поставило се питање да ли директори имају фи-
дуцијарне дужности према повериоцима компаније. Судови су стали 
на становишту да постоји фидуцијарна дужност, односно одговорност 
директора према повериоцима у случају инсолвентности компаније, а 
да не постоји никаква дужност кад је компанија солвентна.5 Треће, пос-
тавило се питање да ли директори имају фидуцијарне дужности пре-
ма запосленима у компанији. Доминира, и у законодавству и у судској 
пракси, да су директори дужни да узимају у обзир интересе запосле-
них приликом обављања својих функција, али да дужности имају према 
компанији а не директно према запосленима.6

да претворе Клуб у приватно акционарско друштво, а да су то урадили, они тврде 
да би они остали чланови клуба што би сваком од њих донело знатну готовинску 
корист од по 34.000 фунти. Суд је оценио да у одсуству посебних чињеница, дирек-
тор није имао никакве опште фидуцијарне дужности према акционарима. Таква 
једна дужност би стављала директоре у честу конфликтну ситуацију између њихо-
ве неспорне фидуцијарне дужности према компанији и њихове наводне дужности 
према акционарима. Види: Chris Shepherd, нав. дело, стр. 124.

4 Случај: Allen v Hyatt (1914) 30 TLR 444 – директори су се обратили акционарима 
да им дају могућност куповине њихових акција обмањујући их да би ово помог-
ло у преговорима за продају компаније. Ово је било неистинито и директори су 
намеравали да сами продају акције себи и задрже профит. Суд је пресудио да су 
директори постали агенти за куповину и продају акција акционара, те су им у том 
својству дуговали појединачну фидуцијарну дужност. Види: Chris Shepherd, нав. 
дело, стр. 123.

5 Случај: Liquidator of West Mercia Safetywear Ltd v Dodd (1988) 4 BBC 30 – D. је био ди-
ректор West Mercia и такође његове матичне компаније. Он није поштовао упутс-
тво ликвидатора и пренео је 4.000 фунти са банковног рачуна West Mercia на рачун 
матичне компаније за шта је он лично гарантовао. Ликвидатор је затражио да се 
ово прогласи да за кршење његове фидуцијарне дужности. Суд је прихватио овај 
захтев и истакнуто је да како је компанија била инсолвентна D. је прекршио своју 
фидуцијарну дужност према повериоцима компаније када је учинио да новац буде 
пренет. У Multinational Gase Case (1983) суд је пресудио да не постоји никаква дуж-
ност кад је компанија солвентна. Види: Chris Shepherd, нав. дело, стр. 124.

6 Случај: Re Welfab Engineers Ltd (1990) BCLC 833 – Ликвидатор је тврдио да су ди-
ректори продали посао компаније понуђачу који је понудио нижу цену уместо по-
нуђачу који је понудио највишу цену и да је ово било њихово кршење фидуцијарне 
дужности. Суд је оценио да није било повреде дужности на основу чињеница а чак 
и да је било они су могли да се оправдају пошто су поступали поштено и основано 
према 727 CA 1985 (s 1157 CA 2006). Прихватањем ниже понуде они су узели у 
обзир да је ова понуда обухватала гаранцију задржавања радне снаге компаније. У 
коментару на ову пресуду, речено је да Одељак 172 (1) (b) 1985 (s 309 CA 1985) за-
хтева да директори узму у обзир интересе својих запослених приликом обављања 
својих функција, али да дужност имају према компанији и зато се ова дужност не 
може испољавати директно према запосленима. Види: Chris Shepherd, нав. дело, 
стр. 125.
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II Повреде фидуцијарне дужности директора

Транскације у сопствену корист. O трансакацијама у сопстве-
ну корист, у америчком праву, ради се, пре свега, у оним случајевима 
када се директор привредног друштва и то исто друштво појављују као 
уговорне стране у одређеном правном послу, при чему директор зна у 
моменту обавезивања да је он или неко с њим повезано лице странка 
(учесник) у тој трансакцији или има у њој корист, односно финансијски 
интерес или је тако блиско повезан са том трансакцијом и од таквог 
је финансијског значаја за директора или с њим повезано лице да би 
тај интерес знатно утицао на одлуку директора када би гласао по тој 
трансакцији.7 Тада се говори о непосредном сукобу интереса (уговор-
на страна/учесник у трансакцији је сам директор или лице повезано са 
директором, или има значајан финансијски интерес из таквог правног 
посла8). Посредни сукоб интереса постоји кад уговорна страна (учес-
ник) у трансакцији са друштвом није директор или лице повезано са 
директором, него неко друго лице, када директор зна у моменту обаве-
зивања да је неко од тих лица или странака у трансакцији или има у њој 
користан финансијски интерес или је тако блиско повезан са трансак-
цијом и од таквог финансијског значаја за то лице да би се нормално 
очекивало да због тог интереса дође до утицаја на директорову одлуку 
кад би гласао о тој трансакцији.9 Дужност директора који има сукоб 
интереса је да пружи обавештење управном одбору о постојању и при-
роди сукоба интереса, као и свим чињеницама које су му познате у пог-
леду предмета трансакције за које би просечно савесна особа нормално 
претпостављала да су релевантне за давање сагласности за предузи-
мање тог посла.10 У случају посредног сукоба интереса, ако је директор 
везан обавезом чувања пословне тајне, сматраће се да је испунио своју 
обавезу обавештавања ако саопшти постојање и природу сукоба инте-
реса и информише о карактеру и ограничењима које намеће обавеза чу-

7 Види: Model Business Corporation Act (MBCA), чл. 8.60(1)(i).
8 Повезано лице са директором је (i) брачни друг (или родитељ или браћа и сестре 

брачног друга) директора, или дете, унук, брат, сестра, родитељ (или њихов брачни 
друг) директора, или појединац који живи у истом домаћинству или (ii) trust, имо-
вина, неспособна особа, штићеник или малолетник, којима је директор фидуцијар. 
Види: MBCA, чл. 8.60(3).

9 То тзв. друго лице је правно лице чији је директор, такође, члан борда, или комп-
лементар, заступник, запослен, или ако се ради о односу владајућег и контролног 
друштва (лице које контролише једним или више правних лица из предходне став-
ке) или појединац који је комплементар, налогодавац или послодавац директору. 
Види: MBCA, чл. 8.60(1)(ii).

10 Види: MBCA, чл. 8.60(4).
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вања пословне тајне.11 Овакав правни посао биће правно ваљан ако га 
управни одбор одобри (потврди) већином гласова од свих осталих тзв. 
квалификованих директора (непристрасних директора).12 Односно, ако 
га одобри (потврди) овлашћени комитет (посебан одбор) под условом 
да су сви његови чланови тзв. квалификовани директори или су његови 
чланови именовани потребном већином гласова квалификованих ди-
ректора управног одбора. За доношење правно ваљане одлуке управног 
одбора, односно посебног комитета потребно је да постоји и прописани 
кворум (већина од свих квалификованих директора у борду или коми-
тету, али не мање од 2). Такође, значајно је и то да се у кворум не рачуна, 
и нема право гласа члан управног одбора-директор који је у сукобу ин-
тереса.13 Такође, правни посао ће бити правно ваљан и ако је на основу 
околности у тренутку предузимања утврђено да је трансакција фер и 
поштена за корпорацију.14 Правни посао ће бити правно ваљан, такође, 
и ако га потврди (одобри) главна скупштина друштва (имаоци тзв. ква-
лификованих акција15).16 Пре гласања потребно је да главна скупштина 
буде обавештена о трансакцији у којој директор има сукоб интереса; да 
директор информише секретара друштва (или неког другог службеника 
или представника корпорације који је овлашћен да преброји гласове) о 
броју и идентитету лица који држе или конролишу гласање свих акција 
за које директор зна да их поседује са правом гласа или чије гласање 
контролише директор или нека особа с њим повезана или обоје, и; да 
акционари буду обавештени о свим релевантним околностима спор-
ног правног посла (у мери у којој та трансакција њима није позната). 
За доношење правно ваљане одлуке главне скупштине потребно је да 
постоји прописани кворум и потребна већина (већина гласова квалифи-
кованих акција). У кворум се не рачуна и нема право гласа акција која 
није квалификована (искључење права гласа). У случају да директор 

11 Види: MBCA, чл. 8.62(b).
12 Квалификовани директор је директор/члан управног одбора који нема сукоб ин-

тереса у погледу те трансакције, или породичну, финансијску, професионалну или 
радноправну везу са директором који има сукоб интереса у погледу те трансакције, 
а за коју би се у тим околностима нормално очекивало да има утицаја на суд првог 
директора који гласа по тој трансакцији. Види: MBCA, чл. 8.62(d).

13 Види: MBCA, чл. 8.61(b) 1), 8.62(a)(c).
14 Види: MBCA, чл. 8.61(b) 3).
15 Квалификоване акције значи све акције с правом гласа осим акција које према 

сазнању секретара корпорације пре гласања (или неког другог службеника или 
представника корпорације који је овлашћен да преброји гласове) поседује или чије 
гласање контролише директор који је у сукобу интереса у вези те трансакције или 
нека особа повезана са директором или обоје. Види: MBCA, чл. 8.63(b).

16 Види: MBCA, чл. 8.61(b) 2).
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није обавестио секретара о тзв. неквалификованим акцијама а докаже 
да тај пропуст није утицао на доношење одлуке главне скупштине, суд 
може одредити ваљаност одлуке скупштине о одобрењу спорне транс-
акције.17 Правне послове у погледу којих постоји сукоб интереса могу у 
судском поступку побијати акционари, односно управни одбор друшт-
ва, при чему на тужиоцу лежи терет доказа да спорни правни посао 
није потврђен одлуком управног одбора или главне скупштине, однос-
но да није праведан у односу на друштво.18

У енглеском праву, такође се развило правило да директор не 
може улазити у правне односе са компанијом, чији је директор, у којима 
има или би могао имати личне интересе који су у супротности са ин-
тересима компаније.19 Од овог правила могуће је одступити, тако што 
директор може предузимати оне послове код којих се појављује сукоб 
интереса (непосредни или посредни) уз услов да о томе обавести уп-
равни одбор и добије одобрење за такав правни посао (одобрење дају 
директори који немају интерес у том послу).20 У супротном, правни 

17 Види: MBCA, чл. 8.63.
18 Види: B. S. Black, нав. дело, стр. 3–5; K. Zajc, нав. дело, стр. 115–120. 
19 Види у: J. H Farrar, Brenda Hanningan, Farrar’s Company Law, 4th edition, London, 

Dublin and Edinburgh, Butterworths, 1998, стр. 396; J. Birds, E. Ferran, C. Villiers, A. J. 
Boyle, Boyle & Bird’s Company Law, Jordans, Bristol, 1995, стр. 458.
Случај: Aberdeen Railway Co Ltd v Blaikie Brothers (1843–60) All ER Rep 249 – Aberdeen 
је поручио гвоздене столице од Blaikie Bros. John Blaikie је био учесник у овом пос-
лу, а такође и председник и директор Aberdeen. Кад је Aberdeen одбио да прими 
испоруку столица њих је тужио Blaikie Bros за накнаду штете. Суд је оценио да је 
John Blaikie повредио своју фидуцијарну дужност да избегне сукоб интереса између 
њега и његове компаније, те да је уговор рушљив по избору компаније. У комен-
тару овог случаја (Lord Cranworth LC) речено је да је опште прихваћено да нико 
ко обавља овакве дужности не сме да уђе у посао у коме он има или може имати 
лични интерес који је у сукобу са интересом оних које је он обавезан да штити. 
Тако, строго по овом принципу не може да се поставља питање поштења или не-
поштења овако склопљених уговора. У доцнијим коментарима, истиче се и то да 
се став обичајног права модификује у Табели А, чл. 85 који дозвољава да директор 
буде заинтересован за неки уговор све дотле док открива суштину свог интереса 
управном одбору. Види: Chris Shepherd, нав. дело, стр. 131.

20 Види: CA 2006, чл. 177.
Случај: Neptune (Vehicle Washing Equipment) Ltd v Fitzgerald (1996) Ch 274 – Ф. је био 
директор у компанији. На састанку коме је присуствовао само Ф. и секретар ком-
паније, Ф. је донео одлуку о окончању његове функције као директора и одобрио 
је исплату од 100.000 фунти као обештећење. Ф. се потом повукао као директор а 
компанија под новом управом, тражила је да се прогласи да је Ф. морао да обе-
лодани његов интерес у уговору. Суд је оценио да је у складу са чл. 317 CA 1985 
(сада чл. 177 CA 2006) директор морао да обелодани свој интерес и забележи ову 
чињеницу у записник. Види: Chris Shepherd, нав. дело, стр. 136. У случају Guinness 
v Saunders (1990), апелациони суд је изнео став да обавештења према чл. 317 (CA 
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посао ће бити побојан и директор може бити позван на одговорност.21 
Директор који се налазио у сукобу интереса мора вратити друштву све 
користи које је прибавио таквим правним послом и надокнадити штету 
која је настала друштву склапањем посла. Поред овог општег правила 
Companies Act из 2006, CA 2006) посебно уређује одређене врсте прав-
них послова (зајмови, кредити, закуп, лизинг, значајнија стицања имо-
вине друштва и сл.) које друштво склапа с директорима који подлежу 
одређеним ограничењима (у САД су ови послови забрањени).22

Сопствено коришћење компанијских могућности. Дужност дирек-
тора је да избегава ситуације у којима он има или може имати, директан 
или индиректан интерес који је супротан или може бити супротан ин-
тересима компаније. Ово се односи нарочито и на искоришћавање имо-
вине компаније у личном интересу, информација у компанији за лич-
но богаћење или пословне могућности компаније за личне потребе.23 

1985) морају да се саопштавају комплетној управи а не само комитету директора. 
Види: Chris Shepherd, нав. дело, стр. 1367.

21 J. H. Farrar, B. Hanningan., нав. дело, стр. 400.
22 Случај: Neville v Krikorian (2006) EWCA Civ 943 (2007) 1 BCLC 1 – К и његов син били 

су два директора у Ltd. Управник је тражио да се они обавежу да врате компанији 
зајмове који су им дати у износу од преко 2.5 милиона фунти, супротно чл. 330 
CA 1985 (197 CA 2006). Обојица су се сагласили да дугују новац али К. је тврдио 
да њихова обавеза не треба да буде солидарна пошто он није знао за зајам његовог 
сина. Суд је оценио да мада К. није знао тачан износ зајма датог његовом сину, није 
било сумње да је он знао да је зајам био дат. Он је прекршио своју директорску 
дужност што није предузео мере да оконча праксу и да поврати износ зајма. Било 
је исправно утврдити њихову обавезу као солидарну чл. 341 CA 1985 (чл. 213 ст. 3 
CA 2006). CA 2006 је, иначе, ублажио забрану на зајмове директорима компаније 
(чл. 197–214). Види: Chris Shepherd, нав. дело, стр. 138. 

23 Случај: Item Soft ware (UK) Ltd v Fassihi (2004) EWCA Civ 1244 (2005) ICR 450 – Ф. је 
био директор продаје и маркетинга у Item-у. Главни посао Item-а била је дистри-
буција софтверских производа за Isograph. За време преговора између компанија у 
вези са новим условима, Ф. је основао своју компанију и тајно се обратио Isograph-
у за посао за себе самог. У исто време он је покушао да саботира Item-ов уговор 
који је касније раскинут од стране Isographa. Када је Item открио шта је Ф. урадио 
он је био отпуштен, а такође тражили су и накнаду штете због кршења дужности. 
Суд је оценио да је као део дужности на савесно поступање у најбољем интересу 
компаније, Ф. био дужан да обелодани своју повреду дужности у настојању да за 
себе лично добије компанијин уговор. Види: Chris Shepherd, нав. дело, стр. 129.
Случај: IDC v Cooley (1972), WLR 443, Birmingham Assizes – Ц је био генерални 
директор и архитекта у IDC. Док је водио преговоре о уговору у име компаније 
за пројекат и изградњу новог депоа за Eastern Gas Board њему је понуђен посао у 
својству приватног лица. Он се претварао да је болестан и напустио је IDC због 
лошег здравља, а онда је лично искористио корист од уговора. Он је тужен од IDC 
који је захтевао да објасни за све хонораре и накнаде које је он примио у оквиру 
уговора. Суд је оценио да је Ц био у фидуцијарном односу са IDC и да је допустио 
да његов сопствени интерес дође у сукоб са компанијиним, тако да је морао да 
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Према чл. 175 CA 2006 се још истиче да, с једне стране, није битно да ли 
би компанија могла да искористи ту имовину, информације или могућ-
ности, а с друге стране, да ова дужност није прекршена ако се за дату 
ситуацију не може разумно сматрати да је могуће да би изазвала сукоб 
интереса, или ако постоји одобрење дато од стране осталих директора. 
Англосаксонска пословна и судска пракса и кад је у питању ова дужност 
директора, обогатила је доктрину, између осталог, и тиме што новије 
судске одлуке полако мењају став дозвољавајући лакше да директори у 
таквим случајевима почну свој бизнис користећи нагомилано знање и 
искуство из своје претходне позиције.24

Користи од трећих лица из послова повезаних са компанијом. Ди-
ректор компаније не сме примити провизију, односно корист од трећег 
лица дату зато што је он њен директор или зато што ради или не ради 
нешто као директор (duty not to accept benefi ts from third parties).25 Пра-

објасни користи које је он примио у оквиру уговора због кршења ове дужности. 
Види: Chris Shepherd, нав. дело, стр. 133.

24 Види: М. Васиљевић, Корпоративно управљање, Београд, 2007, стр. 146.
Случај: Island Export Finance Ltd v Umunna (1986) BCLC 460 – У. је био генерални 
директор Island Export. 1976. године он је закључио уговор у компанијино име за 
снабдевање владе Камеруна са 6.000 поштанских сандучета. 1977. године дао је ос-
тавку из личних разлога који су се односили на његово напредовање у каријери у 
компанији. У то време компанија није активно настојала да закључи нови уговор са 
владом Камеруна. Он је касније прибавио два уговора за снабдевање поштанским 
сандучетима са њима преко своје сопствене компаније основане после напуштања 
Island Export, која је тврдила да је ово било кршење његове фидуцијарне дужнос-
ти. Суд је оценио да фидуцијарне дужности директора нису аутоматски престале 
оставком али на основу чињеница није било кршења дужности. У. није искорис-
тио сазрелу пословну прилику коју је Island Export активно спроводио и он није ко-
ристио поверљиве информације у прибављању уговора. Види: Chris Shepherd, нав. 
дело, стр. 133. 
Случај: Plus Group Ltd v Pyke (2003) BCC 332 – једини директори и акционари ком-
паније били су Pyke и Plank. Њихов пословни однос се пореметио. Pyke је основао 
нову компанију и пословао је са Constructive који је био важан клијент компаније. 
Plus Group Ltd је тврдила да је Pyke повредио своје фидуцијарне дужности – Суд је 
изрекао да конкуренција није сама по себи прекршај, те да ће суд сачекати да види 
да ли ће она довести до кршења касније. На основу чињеница Pyke није прекра-
шио дужност конкуренцијом компанији. Он је био искључен из управе, није имао 
приступ финансијским информацијама, месечна плаћања су му била обустављена 
и његова канцеларија је исељена из компанијине пословне зграде. Поред тога, Pyke 
није користио поверљиве информације које су припадале компанији. Види: Chris 
Shepherd, нав. дело, стр. 135.

25 Види, CA 2006, чл. 176.
Случај: Boston deep Sea Fishing & Ice Co Ltd v Ansell (1888) 39 Ch D 339 – А. је био ди-
ректор компаније. Поступајући у име компаније он је наручио да се направе бродо-
ви и прибави лед. Њему је тајно платио провизију градитељ бродова. Он је такође 
био акционар у компанији која се бавила снабдевањем ледом која је њему платила 
бонус на његове акције због наруџбине. Суд је пресудио да је А. прекршио своју 
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вило је да није нужно да компанија тада доказује да је претрпела штету 
да би могла да поништи уговор. Судови узимају да је prima facta доказ да 
је компанија претрпела губитак најмање у износу плаћања директорима 
од стране трећих лица.26 Међутим, такође, свако примање користи не 
значи увек и кршење ове дужности; према ст. 4 чл. 176 CA 2006, ова 
дужност није прекршена ако примање користи не може разумно бити 
сматрано као вероватно да би дало повода сукобу интереса.

III Дужност пажње

Директори морају да у обављању својих задатака поступају пош-
тујући стандард duty of care (дужност пажње). Стандард дужне пажње 
нашао је своје место у Модел корпорацијском закону САД. MBCA 
прописује да сваки директор (члан управног одбора/борда директора) 
у обављању својих задатака треба да поступа у доброј вери, на начин 
за који сматра да је у најбољем интересу корпорације. Када има пот-
ребне податке за доношење одлука треба да обавља своје дужности са 
пажњом коју би лице у сличном положају нормално сматрало адек-
ватним у сличним околностима. Директор који не поседује знање или 
сазнање (није обавештен/необавештени директор) може се поуздати 
у поступање, односно информације, мишљења, извештаје, или изјаве, 
укључујући и финансијске извештаје и друге финансијске податке које 
су припремили или презентирали руководиоци или запослени у друш-
тву које директор сматра поузданим и компетентним у функцијама 
које обављају или информацијама, мишљењима, извештајима и при-
казима које дају; правни саветници, ревизори или други стручњаци 
које је друштво ангажовало, по питањима за која директор сматра да 
су питања у оквиру професионалне или стручне способности дотичног 
лица, или за која дотично лице заслужује поверење; комитет управног 
одбора (посебан одбор коме је управни одбор пренео овлашћење или 
обавезу да обави одређене задатке управног одбора који се могу деле-
гирати) чији директор није члан ако сматра да комитет заслужује по-
верење.27 Овако постављени стандард поступања директора преширок 
је и сувише апстрактан, па се он ограничава и конкретизује правилом 
пословног просуђивања (business judgement rule). Према овом правилу, 
директор неће бити одговоран друштву или његовим акционарима за 
одлуке које је донео или радње које је предузео, или пропустио донети 
или предузети, осим ако страна (тужилац) у поступку не докаже: 1) да 

дужност и морао је да положи рачун компанији због провизије и бонуса. Види: 
Chris Shepherd, нав. дело, стр. 136.

26 Више: М. Васиљевић, нав. дело, стр. 148.
27 Види: MBCA, чл. 8.30.
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одредбе оснивачког акта или статута друштва не искључују или не огра-
ничавају одговорност директора за штету насталу друштву и његовим 
акционарима при предузимању, односно пропуштању радњи у својству 
члана управног одбора, или да правила MBCA не искључују одговор-
ност члана управног одбора за трансакције код којих се појављује сукоб 
интереса; 2) да је почињена спорна радња или пропуштање резултат:
а) поступања које није било у доброј вери, или б) одлуке за коју директор 
није разумно сматрао да је у најбољем интересу друштва, или у погледу 
које није био довољно обавештен с обзиром на околности случаја, или 
в) необјективности због својих родбинских, финансијских и пословних 
веза са другим лицем, или независности због доминације или контроле 
другог лица које је имало материјални интерес у спорној радњи (ради се 
о вези, доминацији, контроли за коју би се нормално могло очекивати 
да утиче на суд директора у погледу спорне рање на начин неповољан по 
друштво и да директор неће утврдити, за спорну радњу, да је у најбољем 
интересу друштва), или г) сталног пропуста директора да посвети па-
жњу текућем надзору пословања друштва и активности друштва, када 
се појаве одређене чињенице и околности које указују на спорне ситуа-
ције, или д) пријема финансијске користи на коју директор нема право 
или неког другог кршења своје обавезе да поступа праведно у обављању 
својих дужности. Тужилац који тражи накнаду штете мора доказати и 
то да је учињена штета друштву или његовим акционари и да је учињена 
штета проузрокована директоровим спорним поступањем.28 Дакле, на 
тужиоца је терет доказивања да су испуњене све претпоставке потребне 
за утврђивање одговорности директора за насталу штету друштву или 
његовим акционарима (да није поступао у доброј вери, да се налазио у 
сукобу интереса, да није био довољно информисан, да није поступао у 
најбољем интересу друштва).29

Такође, и енглеско право (прво у пословној и судској пракси)30 
развило је начело дужне пажње и умећа (duty of care and skill). Директор 
мора поступати са знањем, умећем и искуством који се могу разумно 
очекивати од лица које обавља функцију коју врши директор компаније, 
као и општим знањем, умећем и искуством које управо тај директор 
има.31 При остваривању својих овлашћења директори су дужни да де-
лујући у интересу компаније делују у складу са актима компаније, као 
и да делују у складу са својим овлашћењима у оне сврхе за које су дата. 

28 Види: MBCA, чл. 8.31.
29 B. S. Black, нав. чланак, стр. 6.
30 Случај: Re City Equitable Fire Insurance Co ltd (1925) Ch 407. Види: Chris Shepherd, 

нав. дело, стр. 126.
31 Види: CA 2006, чл. 174. О duty of care, у енглеском праву, види: J. H. Farrar, B. 

Hanningan, нав. дело, стр. 380–390; J. Birds, E. Ferran, C. Villiers, A. J. Boyle, нав. дело, 
стр. 450–490.
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Они своја овлашћења не могу користити у неке друге сврхе,32 а правне 
радње које предузму могу бити побојне чак и ако су их предузели bona 
fi de, водећи рачуна о интересима друштва.33 Директор се може ослобо-
дити од одговорности за повреде својих дужности: ако његове радње 
одобре чланови компаније (главна скупштина), при чему заинтересо-
вани директор нема право гласа;34 ако основ за ослобађање од одговор-
ности постоји у правилима компаније;35 одлуком суда.36 Према чл. 173 

32 Случај: Extrasure Travel Insurances Ltd v Scattergood (2003) 1 BCLC 598 – директо-
ри су пренели новчана средства на другу компанију у групи тако да би та дру-
га компанија могла да исплати повериоца. Суд је оценио да су директори имали 
овлашћење да располажу са средствима компаније у току њеног пословања те да 
им је ово овлашћење дато ради унапређења њених пословних интереса, али да су 
уместо коришћења за ту сврху они употребили ово овлашћење тако да друга ком-
панија може да плати своје дугове и да је то, према томе, неадекватна употреба 
овлашћења. Види: Chris Shepherd, нав. дело, стр. 129.

33 Види: J. H. Farrar, B. Hannington, нав. дело, стр. 395; J. Birds, E. Ferran, C. Villiers, A. 
J. Boyle, нав. дело, стр. 490.

34 Случај: Hogg v Cramphorn (1967) Ch 254 – С. је био генерални директор компаније и 
он је добио понуду од Б. да купи цео акцијски капитал компаније. Он је заузео став 
да Б. нема искуство и да преузимање не би било у најбољем интересу компаније. 
Да би се обезбедило да то не успе додељене су додатне акције запосленима у ком-
панији које су носиле по 10 гласова. Х. је оспорио нову емисију. Суд је оценио да је 
овлашћење за издавање акција било фидуцијарно овлашћење које је употребљено 
у неодговарајућу сврху. Било је небитно то што је Ц. поступао bona fi de сматрајући 
да је то било у најбољем интересу за компанију. Повреда ове дужности, међутим, 
може бити одобрена. Поступак је прекинут тако да је предмет могао бити враћен 
општој скупштини ради одобрења од стране чланова. Види: Chris Shepherd, нав. 
дело, стр. 127. 
Случај: North-West Transportation Co v Beatty (1877) 12 App Cas 589 – Компанија је 
купила брод од Beatty, једног од њених директора. Цена је била правична и ку-
повину су одобрили акционари. Мањински акционар, међутим, тражио је да се 
продаја укине. Суд је оценио да је продаја била ваљано одобрена. Ималац акције 
може користити своје право гласа из акције у складу са својим интересом. Beatty 
је могао да користи своје гласове као акционар за одобрење уговора у коме је он 
био заинтересован као директор. У новијим коментарима да ову пресуду истиче се 
да према CA 2006 чланови могу још увек одобрити овакав правни посао, али да у 
давању одобрења не може гласати заинтересовани директор и лица повезаних са 
њим. Види: Chris Shepherd, нав. дело, стр. 139. 

35 CA 2006, чл. 180 ст. 4; случај: Movitex Ltd v Bulfi eld (1988) BCLC 104; Chris Shepherd, 
нав. дело, стр. 140.

36 CA 2006 чл. 1157.
Случај: Guinness plc v Saunders (1990) 2 AC 663 – W. је био директор Guinness када 
је дата понуда за преузимање Distillers plc. W. и два друга директора образовали су 
комисију одбора да спроводи понуду. Након преузимања, W. је примио 5.2 мили-
она фунти за његове услуге у вези са понудом. Guinness је тражио враћање новца. 
W. је побијао кршење дужности али у сваком случају је затражио од суда да га 
ослободи на основу његовог поштеног и разумног поступања у складу са чл. 727 
CA 1985 (1157 CA 2006). Суд је нашао да је W. примио новац кршећи дужност и 
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CA 2006, директори су дужни да, поступајући у доброј вери и у складу 
са интересима компаније, доносе одлуке независно и самостално, с тим 
да не крше ову дужност ако поступају у складу са неким споразумом 
који је склопила компанија, а који ограничава убудеће слободно одлу-
чивање њеним директорима, или ако је то тако предвиђено оснивачким 
актом компаније.37 Основи за ослобађање директора су, видимо, раз-
личити. Ипак, директор се не може ослободити своје одговорности ако 
није поступао у доброј вери, ако је поступао незаконито или противно 
начелу ultra vires, ако се предвиђа посебан поступак за доношење одлука 
који није испоштован, ако се одлуком вређају права појединих акциона-
ра или ако је одлука донета на штету мањинских акционара злоупотре-
бом већинских акционара.38

Правило дужне пажње нашло је примену и у енглеском Стечајном 
закону из 1986. године, у делу који уређује тзв. неправедно пословање 
и одређује критеријуме (објективне и субјективне) за утврђивање одго-
ворности директора.39 Увођење овог правила на нивоу ЕУ препоручи-

морао је да положи рачун због тога. Компанијина правила, правилно протумачена, 
не овлашћују директора да прима новац пошто то није било одобрено од стране 
одбора. Захтев W. према чл. 727 (чл. 1157) није усвојен. У коментару на ову пресуду 
лорд Темплеман објашњава: Правичност забрањује поверенику да узме профит у 
вези са имовином којом управља. Чланови статута Guinness ублажују стриктно 
правило правичности... омогућујући директору да оствари профит под условом да 
одбор директора у име Guinness уговори специјалне награде или одлучи да додели 
специјалну награду. Господин Ward није имао уговор или одобрење од борда 
директора. Види: Chris Shepherd, нав. дело, стр. 140.

37 Случај: Fulham Football Club Ltd v Cabra Estates plc (1994) 1 BCLC 363 – Директори 
Fulhama споразумели су се са његовим власником, Cabra, да се неће успротиви-
ти планираном развоју клубских терена. Директори су се касније предомислили у 
вези суштине предложеног развоја. Они су тврдили да њих не обавезује споразум 
пошто он спутава њихову слободу да врше своје дужности у најбољем интересу за 
компанију. Суд је оценио да је споразум обавезујући, те да он не омета директори-
ма слободу ако они приступају bona fi de у тренутку када ступају у споразум што 
се тиче тога како ће они вршити своје фидуцијарне дужности у будућности. Овде 
су они поступали у интересу компаније и компанија је требало да добије заузврат 
знатну материјалну корист у износу од 11 милиона фунти. Види: Chris Shepherd, 
нав. дело, стр. 130.

38 Види: J. Birds, E. Ferran, C. Villiers, A. J. Boyle, нав. дело, стр. 485–490.
39 Случај: Re D’Jan (of London) Ltd (1993) BCC 646 – директор је потписао форму-

лар захтева за осигурање без читања истог. Да је он то урадио, он би открио да 
постоји материјално прикривање којим се даје право осигуравајућем друштву да 
одбије обештећење компанији након пожара у фабрици. Компанија је отишла у 
ликвидацију због тога. Тужбу је подигао ликвидатор против директора тврдећи 
да постоји непажња. Суд је оценио да је директор био непажљив због нечитања 
формулара. У коментару пресуде Hoff mann сматра да је стандард пажње оче-
киван од директора садржан у одредбама о штетном пословању у чл. 214 (4) IA 
1986. Он прихвата идеју о разумном директору и примењује виши од објективног 
или субјективног стандарда. Одељак 174 CA 2006 сада садржи законску одредбу 
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ла је и Висока група стручњака за право друштава у свом извештају о 
савременом оквиру за регулисање трговачког права у Европи из 2002. 
године.40

IV Дужности директора према Закону о
привредним друштвима Србије

Закон о привредним друштвима Србије41 (у даљем тексту: ЗОПД) 
посебну пажњу поклања фидуцијарним дужностима чланова управног 
одбора. Пре свега, дужност чланова управног одбора јесте да посту-
пају савесно и буду лојални друштву. А то значи да не користе имовину 
друштва у личном интересу, да не користе повлашћене информације у 
друштву за лично богаћење, да не злоупотребљавају позицију у друштву 
за лично богаћење, да не користе пословне могућности за своје личне 
потребе, и сл. (дужност лојалности).42

Такође, ЗОПД уређује и трансакције у сопствену корист (сукоб ин-
тереса, клаузула конфликтности интереса). Члан управног одбора је у 
сукобу интереса са друштвом ако је уговорна страна у правном послу са 
друштвом (исто важи и кад је уговорна страна члан његове породице). 
Члан управног одбора не повређује правило сукоба интереса и није од-
говоран за накнаду штете, ако је правни посао одобрен у доброј вери од 
стране већине чланова управног одбора који немају интерес у том пос-
лу, а ако таква већина не постоји, онда већином гласова акционара који 
немају лични интерес. Одобрење је пуноважно ако су члановима уп-
равног одбора, односно акционарима који о томе одлучују познате или 
саопштене (откривене) све материјалне чињенице повезане са личним 
интересом. У случају одобрења правног посла од стране управног одбо-
ра, о том одобрењу и правном послу обавештава се скупштина акцио-
нара, на првој наредној скупштини. Члан управног одбора не повређује 
правило сукоба интереса, односно не одговара за накнаду штете која 
произиђе из сукоба интереса, и у случају да докаже да је правни посао 
у време закључења или у време извршења у интересу друштва. Правни 
посао у коме постоји сукоб интереса а који није одобрен, односно није 
пружен доказ да је у интересу друштва, ништав је. Сукоб интереса осим 

о стандарду стручности и пажње директора. То је засновано на двоструком 
објективно-субјективном стандарду у чл. 214 (4) IA 1986. Види: Chris Shepherd, нав. 
дело, стр. 126.

40 Report of Th e High Level Group of Company law Experts on A Modern Regulatory 
Framework for Company Law in Europe, Brussels, 4, November 2002 (Winter Report 
2002), препорука бр. III.

41 Сл. гласник РС, бр. 125/2004.
42 Види: ЗОПД, чл. 33.
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у наведеном случају, постоји и кад је члан управног одбора у финансијс-
ком односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор 
са друштвом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, 
по основу којих се разумно може очекивати да утичу на његово посту-
пање супротно интересу друштва, као и кад је под контролним утицајем 
стране из правног посла или радње или лица које има финансијски ин-
терес у правном псолу или радњи, тако да се основано може очекивати 
да утичу на његово поступање супротно интересу друштва.43

Чланови управног одбора дужни су да извршавају своје послове 
савесно, са пажњом доброг привредника у разумном уверењу да делују 
у најбољем интересу друштва (дужност пажње).44 Чланови управног од-
бора, дужни су да своју процену (пословну, при доношењу одлука) за-
снивају на информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу 
област за које верују да су у том погледу савесна и компетентна. Тада, 
члан управног одбора није одговоран за штету која из такве процене 
настане за друштво (правило пословне процене).45 Судови по правилу не 
утврђују одговорност чланова управног одбора за пословне одлуке које 
доносе, а које немају карактер сукоба интереса (неуплитање суда у пос-
ловне одлуке). Доктрина неуплитања суда у пословне одлуке управног 
одбора назива се business judgement rule (правило пословне процене). 
Разлози за то су бројни: разлози за лошу пословну одлуку могу бити 
различити, при чему је кривица управног одбора при одлучивању само 
један од могућих разлога; неке ризичне одлуке биће успешне, док ће дру-
ге бити погубне за друштво, па према томе, ако би се чланови управног 
одбора излагали ризику да буду лично одговорни за штетне последице 
свих својих пословних одлука, они би се устручавали од доношења ри-
зичних одлука, а тиме би се смањио и број добрих пословних одлука.

43 ЗОПД, чл. 34, 35.
44 ЗОПД, чл. 32 ст. 1.
45 ЗОПД, чл. 32 ст. 2 и 3. 
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DUTIES OF DIRECTORS – IN LEGISLATION, 
BUSINESS AND JUDICIAL PRACTICE

Summary

In the USA and UK the practice has developed the standard of fi duciary 
duty. Fiduciary duties fi nd their place in the continental legal system too. Th is 
particularly applies to our legislation. In Serbian business and judicial practice, 
however, it is still a novelty which deserves signifi cant attention since this is a 
kind of standard to be used to determine the extent of competence and to estab-
lish responsibility of directors (members of board of directors) to the company. 
For this reason, it is necessary, particularly in this moment, to introduce this 
standard to local business and judicial practice through the business and judi-
cial practice, theoretical analyses and legislative and autonomous solutions in 
comparative law.

Th e paper analyses the fi duciary duties of directors, cases of breach 
thereof, the duty of care and the grounds for releasing directors from liability in 
case of breach of duty.

Key words: company, director, fi duciary duties, duty of care.
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КОНКУРЕНЦИЈА ЗАКОНОДАВАЦА И
ПРОБЛЕМ ИЗИГРАВАЊА ЗАКОНА У

КОМПАНИЈСКОМ ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Резиме

Овај рад говори о проблемима конкуренције законодаваца у ком-
панијском праву Европске уније. Анализирана је пракса такмичења 
законодаваца у Америци, као познати „Делавер ефекат“, као и могуће 
добре и лоше стране оваквог феномена. Проблем такмичења законода-
ваца појавио се и на тлу ЕУ последњих година, и изазвао је бројне ефек-
те, међу којима су најзначајнији одговор националних законодаваца на 
модернизацији права, као и покушаји акције на нивоу ЕУ. На комуни-
тарном нивоу донети су Статут Европског акционарског друштва, а 
у плану је усвајање Европског приватног друштва, као европских форми 
друштава којима би се омогућило коришћење предности унутрашњег 
тржишта уз очување националних особености, као одлике ових форми. 
И даље остаје отворено питање потпуне хармонизације у доменима 
прекограничне промене регистрованог седишта друштва, у коме и даље 
национална ограничења онемогућавају овакву слободу.

Кључне речи: компанијско право ЕУ, конкуренција законодаваца, 
изигравање закона, прекогранична мобилност друшта-
ва, Европско акционарско друштво, Европско приватно 
друштво.
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I Уводна разматрања

Компанијско право ЕУ развијало се од самог оснивања ове орга-
низације. У тренутку њеног стварања уочен је значај који компанијско 
право има на функционисање унутрашњег тржишта, те су још творци 
Уговора о оснивању ЕЗ у његове одредбе унели и неколико правила која 
се односе на компанијско право. То се пре свега односи на правила у до-
мену одређивања основних статусних питања друштава, пре свега кроз 
право настањивања, као и уопште начина на који ће се приступити ујед-
начавању права у погледу најзначајнијих питања из овог домена.

Стварање унутрашњег тржишта налази се у срцу идеје креирања 
Европских заједница. Већ у самом Уговору о оснивању ЕЗ предвиђе-
но је међу првим члановима као један од основних циљева Заједнице 
„стварање заједничког тржишта“, а при том ће „активности Заједнице 
обухватити... унутрашње тржиште које карактерише укидање препрека 
за слободно кретање роба, лица, услуга и капитала“.1 Остваривање сло-
бодног кретања остварује се путем два основна модела: децентрализо-
ваног, који карактерише принцип недискриминације и слободног при-
ступа тржишту, као и конкуренција законодаваца (competitive federalism 
или regulatory competition), и централизовани модел који се заснива на 
хармонизацији. Да би се остварила успешна конкуренција законодава-
ца, неопходно је да буду испуњени одређени услови, пре свега мора да 
буде остварена пуна мобилност људи и ресурса, са пуним сазнањем о 
приходима и трошковима других јурисдикција, и мора да постоји избор 
јурисдикција који омогућава појединцима да доносе праве одлуке у вези 
са миграцијом. У стварности најчешће ови услови нису испуњени. Сто-
га има потребе за централизованим методом, којим се ствара одређени 
број правила која се примењују на одређене активности. Ова правила 
смањују трошкове који произлазе из избегавања, изигравања закона 
и примене екстратериторијалности. Са друге стране, њима се стварају 
правне и практичне препреке, а нарочито политичке (не остављају мес-
та за националне посебности, губи се предност локалног, а такође може 
довести до смањења законодавних новина и модернизације).2

1 Чланови 2 и 3, став 1, тачка ц) Уговора о оснивању ЕЗ. Од ранијег термина common 
market касније ће настати термини internal market и single market, као део Јединс-
твеног европског акта (1986) који осим промене у терминологији има значаја јер 
је одредио и нове задатке у циљу остваривању јединственог, или унутрашњег тр-
жишта до 1992. године. О овим променама и значају Јединственог европског акта 
за унутрашње тржиште види више: C. Barnard, Th e Substantive Law of the EU: Th e 
Four Freedoms, Oxford University Press, 2004, стр. 10–13, иако аутор сматра да је тер-
минолошка промена без значаја, и да се практично ради о терминима који су си-
ноними.

2 О овим питањима види детаљно: Ibid., стр. 18–23.
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У материји компанијског права ове концепције такође налазе 
примену, иако показују одређене особености. Те особености крећу већ 
од смисла „недискриминације“, које је много теже везати за друштва, 
као производе одређених националних права, у односу на релативно 
једноставно везивање овог концепта за појединце. Осим тога, принцип 
остваривања пуне мобилности за друштва је до сада био потпуно не-
могућ. Државе-чланице су многобројним мерама онемогућавале било 
какву праву прекограничну покретљивост друштава, у смислу пре-
кограничне промене седишта или прекограничног спајања, већ су се 
углавном ограничавале на омогућавање уживања тзв. секундарног на-
стањења, у смислу оснивања огранка, филијале (представништва, аген-
ције) или зависног друштва у другој земљи-чланици. Практични про-
блеми који произлазе из концепта децентрализованог модела, довели су 
до чињенице да је у материји компанијског права углавном до сада био 
примењен систем централизованог приступа, односно хармонизације у 
одређеним областима, које су сматране неопходним да се регулишу на 
комунитарном нивоу.

Последица досадашњих активности унутар ЕУ стога пре свега зна-
чи централизован приступ, заснован на хармонизацији, која је са своје 
стране ишла врло полако, и уз коју су дошле све мане које овакав при-
ступ има. Поред бројних правних и практичних препрека у вези са хар-
монизовањем правила на комунитарном нивоу у материји компанијског 
права, нарочито су овде дошли до изражаја политички проблеми око 
одређених питања, и велике разлике у националним правима земаља-
чланица. Стога је и хармонизација запала у својеврсну кризу, за коју 
последњих година ЕУ покушава да нађе решење. То решење је, међутим, 
пронађено у виду отварања другог концепта остваривања циљева унут-
рашњег тржишта, овде конкретно права настањивања кроз децентра-
лизован модел, односно такмичење законодаваца. Иако тај приступ и 
даље није усвојен у комунитарним органима, чини се да је у пракси Ев-
ропског суда правде доношењем неколико одлука, а затим и усвајањем 
Статута SE, који је са своје стране допринео конкуренцији законодаваца 
у оснивању овог облика друштва практично дошло до окретања овом 
новом концепту, који је и даље под великим знаком питања пре све-
га због тога што је неизвесно да ли ће донети европском компанијском 
праву напредак, или не.

II Конкуренција законодаваца

За разлику од хармонизације о којој постоји бројна литература, 
и искуство које указује не само на њене добре, већ и лоше практичне 
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стране, питање конкуренције законодаваца није у тој мери познато. До-
душе, није познато у европској литератури, али је прилично корисна 
појава америчког права, о којој многи говоре као тзв. Делавер ефекту, 
односно „race to the bottom“. Концепт „race to the bottom“ подразумева 
постојање националних законодавстава која снижавајући критеријуме 
стварају што лакше услове за оснивање и пословање друштава и на тај 
начин привлаче друштва свом законодавству. Са друге стране, здрава 
конкуренција, о којој је било речи, и која значи пуно остваривање мо-
билности уз доступност информацијама доводи до тзв. „race to the top“, 
у коме се национална законодавства боре за најбоље законе.3 То значи 
да за разлику од претходног модела „race to the bottom“ који се своди на 
снижење стандарда и увођење одређене несигурности, модел „race to the 
top“ стреми ка стварању таквог права које ће бити квалитетно и пружи-
ти на основу добрих страна изазов другим законодавцима у такмичењу. 
При том овај концепт звучи идеалистички, можда чак и утопијски. Иако 
је то тако, можда би идеја у даљем развоју комунитарног компанијског 
права била да треба стремити ка конкуренцији, али не оној која доводи 
до смањења квалитета, сигурности и заштите, већ ка таквој конкурен-
цији која ће бити позитивна и продуктивна.

III Амерички концепт „race to the bottom“ или
Delaware ефекат

Delaware синдром представља комплексан феномен који се јавио 
у САД, захваљујући низу околности, пре свега чињеници да ова земља 
прихвата par exellence теорију инкорпорације.4 Феномен Делавера пред-
ставља резултат процеса током кога је Делавер, такмичећи се са другим 
државама реаговао стварајући правила која су у пракси била потреб-
на.5 Наиме, у САД је почетком прошлог века дошло до фискално моти-
висане конкуренције између држава које су желеле да привуку друшт-
ва ради оснивања или премештања седишта у њихову државу. Почетак 
ове „трке“ налази се у идеји коју је један млади правник из Њу Џерсија 
имао још 1890., предложивши тадашњем гувернеру и државној скупш-
тини да реши финансијску кризу тиме што ће своје компанијско право 
учинити атрактивним за велика друштва, приморавајући их да се тамо 

3 Види: Ibid., стр. 22.
4 Детаљан приказ овог феномена види код: R. Drury, „Th e ‘Delaware Syndrome’: Euro-

pean Fears and Reactions“, Journal of Business Law, November, 2005.
5 H-J. De Kluiver, „European and American Company Law: A comparison aft er 25 Years of 

EC Harmonization“, Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 1, 1994, 
стр. 140–1, 149.
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региструју. Овакав развој онемогућио је 1913. године тадашњи гувернер 
Вудро Вилсон, и на тај начин уклонио Њу Џерси из трке у конкуренцији 
законодавстава. На тај начин је на прво место избила држава Делавер, 
која ће до данас држати примат у оснивању друштава, нарочито оних 
великих.6

Неколико држава покушало је да уђе у ову трку, и у почетку то се 
чинило снижавањем стандарда или увођењем нижих такси, те је овај 
феномен почео да буде познат као „race of laxity“ или „race to the bottom“. 
Тај феномен касније је назван Делавер ефектом, а последица таквог при-
ступа појединих земаља које су драстично смањиле критеријуме било је 
оснивање свега неколико сумњивих друштава, и није довело до жеље-
них резултата у тим земаљама. Овакав тренд било је могуће прекинути 
једино усвајањем јединственог федералног закона, што се никада није 
десило, као последица сувише великог појединачног интереса који су 
имале државе-чланице.

Данас Делавер и даље представља земљу са изузетно великим 
бројем друштава која се тамо оснивају. Али то данас, сматрају многи ау-
тори, јесте последица сасвим других фактора. Пре свега, у овој држави 
постоји већ толико велико искуство и развијена судска праска у решењу 
бројних проблема, што је од суштинске важности у земљама common-
law система и представља основу за правну сигурност о томе како ће 
се одређена питања решити пред судом.7 Поред тога, америчко право 
створило је Model Business Corporation Act, који представља модел-закон, 
и није обавезни документ. Уколико се ради о држави која није Делавер, 
и нема развијену праксу, Модел закона представља најчешћи избор у 
циљу постизања правне сигурности и одржавања релативног стандарда 
савремености. Узимајући у обзир да је већина држава прихватила мање 
или више прилагођени Модел закона, то доводи до резултата да се да-
нас ретко која држава и даље такмичи са Делавером, против кога нема 
шансу, а са друге стране друштва су у скоро целим САД мање или више 
слично уређена, захваљујући овом Модел закону. Не треба заборавити 
ни да је регулатива у вези са хартијама од вредности углавном федерал-
ног карактера.8

6 Историју стварања конкуренције међу америчким државама види код: R. Drury, „A 
European Look at the American Experience of the Delaware Syndrome“, Journal of Cor-
porate Law Studies, April 2005. О примату Делавера говори податак да ова држава 
зарађује 17,7% пореза од друштава која су тамо основана, за разлику од 38 држава 
у којима је овај број испод 1%, а у Луизијани, првој конкуренцији Делавера 6,3%. 
Види: Ibid., стр. 9. Основа овакве зараде заснива се на обавези плаћања тзв. fran-
chise tax у држави инкорпорације.

7 Ibid., стр. 25.
8 Ј. Farrar, B. Hannigan, Farrar’s Company Law, Fourth Edition, Butterworths, London, 

1998, стр. 37.
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У таквим условима долази до феномена „race to the top“, који у 
ствари значи да државе као што је Делавер, покушавају да максимизи-
рају вредност уложеног, док при том улажу у предвидивост и стабил-
ност.9 Притом ова два феномена нису посебна, и међусобно удаљена, 
већ су некад само начини посматрања исте појаве. Вероватно су по-
четни покушаји снижавања стандарда заиста били феномен „race to the 
bottom“, али су временом предвидивост и стабилност као и отвореност 
за прилагођавање потребама пословања постали пожељни довољно да 
би привукли друштва да установе у овим државама своје пословање, 
што је била појава која се означава као „race to the top“.

IV Будућност комунитарног компанијског права –
конкуренција законодаваца земаља-чланица ЕУ

На европском тлу проблем конкуренције законодаваца поја-
вио се тек након одлука Европског суда правде у случајевима Centros, 
Überseering и Inspire Art.10 Раније се сматрало да је унутар ЕУ конку-
ренција законодаваца могућа када би на комунитарном нивоу постоја-
ла одговарајућа форма друштва (европско акционарско или приватно 
друштво) који би били алтернатива националним правима. При том ове 
форме не би требало да представљају мешавину националних правила, 
него би требало да буду својствене конструкције које прати и одгова-
рајући заштитни механизам.11 Данас, када је могуће оснивање Европ-
ског (акционарског) друштва, сматра се да је могућност избегавања за-
кона, најчешће кроз прекогранична спајања кроз ову круту и релативно 
лоше оцењену форму друштва позитиван допринос пре свега у смислу 
да даје подстрек националним законодавцима да модернизују своја ком-
панијска права, и на тај начин онемогуће утицај појединих националних 
права на њихова друштва.12 Иако су многе земље-чланице разним пи-

9 R. Drury, „A European Look at the American Experience of the Delaware Syndrome“, 
стр. 29.

10 Case C–212/97 Centros Ltd v Erhvervs–og Selskabsstyrelsen Judgment of the Court 
of 9 March 1999, Case C–208/00 Überseering BV v Nordic Construction Company 
Baumanagement GmbH (NCC) Judgment of the Court of 5 November 2002, Case C–
167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd. Judge-
ment of the Court of 30 September 2003.

11 W. Schön, „Mindestharmonisierung im Gesellschaft srecht“, у: U. Everling, W-H. Roth 
(Hrsg.), Mindestharmonisierung im Europäischen Binnenmarkt, Referate des 7. Bonner 
Europa-Symposions vom 27. April 1996, Nomos Verlagsgesellschaft , Baden-Baden, 1997, 
стр. 81.

12 Ј. McCahery, Е. Vermeulen, „Does the European Company Prevent the ‘Delaware Ef-
fect’?“, European Law Journal, vol. 11, no. 6, November 2005, стр. 800.
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тањима која су била предмет хармонизације покушавала да изједнача-
вањем својих права управо избегну конкуренцију, Европски суд правде 
је својим одлукама експлицитно дозволио такво такмичење, а затим је 
оно и практично омогућено кроз Европско (акционарско) друштво, које 
својом регулативом даје простор земљама-чланицама са најповољнијим 
режимом да буду изабрана као права која ће регулисати SE.13

Стога имамо два приступа у данашњем компанијском праву ЕУ. 
Са једне стране оне који инсистирају на даљој хармонизацији и онемо-
гућавању конкуренцију. Са друге стране постоји све већи број оних који 
заговарају конкуренцију, и сматрају да је даља хармонизација на нивоу 
ЕУ потпуно непотребна.

Ранијих година су често аутори истицали да је конкуренција из-
међу законодавстава земаља-чланица непожељна, јер доводи до сла-
бљења правила компанијског права.14 Неки аутори тако сугеришу да би 
могућ начин за избегавање изигравања права и онемогућавање „трке“ 
међу правним системима земаља-чланица ради избора најблажег и нај-
повољнијег права управо била хармонизација.15 Она, међутим, чак и у 
мери у којој је постигнута, није довољна, узимајући у обзир да ће ко-
ришћење повољнијег правног система постојати све док се не уклоне 
суштинске разлике, односно док постоје материјалне, процедуралне и 
разлике у питањима сукоба закона код друштава.

До сада су се ретко сретала мишљења која су истицала да су раз-
новрсност и различите могућности дате националним правима заправо 
позитивне, нарочито у смислу позитивног такмичења правних система. 
Наиме, свака потпуна унификација би била не само непродуктивна, већ 
и потпуно неприродна у окружењу компанијских права земаља-члани-
ца ЕУ.16 Стога би требало инсистирати на разноврсности и обезбеђењу 
такмичења међу државама-чланицама. При том се као најзначајнији 
принцип у обезбеђењу позитивног такмичења правних система захтева 
пре свега објављивање и доступност информација која је на нивоу ЕУ 
пре свега развијена у великој мери путем Прве директиве компанијс-
ког права, а затим и другим инструментима како компанијског, тако и 

13 Ј. Winter, „EU Company Law on the Move“, Legal Issues of Economic Integration, vol. 31, 
2004, стр. 107.

14 Види: H. Sondergaard Birkmose, „Th e Fear of the Delaware-eff ect – the American De-
mon“, у: M. Neville, K. Ensig Sørensen (eds.), Th e Internalisation of Companies and Com-
pany Laws, DJOF Publishing Copenhagen, 2001, стр. 243.

15 Ј. Carruthers, C. Villiers, „Company Law in Europe – Condoning the Continental Drift ?“, 
EBLR, March/April 2000, стр. 95.

16 О потреби такмичења правних система и добрим странама разноликости види: S. 
Grundmann, „Th e Structure of European Company Law: From Crisis to Boom“, Euro-
pean Business Organization Law Review, vol. 5, 4/2004, стр. 608 и даље.
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права тржишта хартија од вредности. Примат правила о информисању 
и доступности информацијама је истакао како Европски суд правде 
(пример су само одлуке у случају Центрос и друге након ње), тако и 
кроз законодавне акте, и то нарочито оне у области тржишта хартија од 
вредности и рачуноводства, истичући значај како информисања, тако и 
тачности информација, одговорности за њихову истинитост, али једнако 
и доступност њима, односно могућност једноставног и ефикасног при-
ступа овим информацијама. Осим тога, поред информисања неопходан 
елемент за функционисање конкуренције законодавстава представља и 
слобода избора заинтересованих лица.17 Поред тога, нарочито је истак-
нута важност хармонизације у вези са акционарским друштвима која 
представљају начин општег инвестирања и од изузетног су значаја за 
унутрашње тржиште, за разлику од друштава са ограниченом одговор-
ношћу, где је воља да се уђе у одређено друштво индивидуална и стога 
не представља тако значајно питање које би захтевало неопходну хар-
монизацију. Стога се и неке од директива које су донете на нивоу ЕУ 
односе само на акционарска друштва (између осталог и Друга, Трећа, 
Шеста директива компанијског права и Директива о преузимању), чија 
је основна функција заштита самих акционара, а тек секундарно трећих, 
за разлику од свих других директива које се односе и на друштва са 
ограниченом одговорношћу, и чија је сврха пре свега заштита трећих 
лица, нарочито поверилаца.18

Оно што би било извесно очекивати да се деси је одговор наци-
оналних законодаваца на могуће такмичење. Нарочито је у том смис-
лу изражена потреба укидања неких неоправданих услова која, иако 
под изговором заштите поверилаца или других лица, немају заправо у 
стварности ту функцију. То се нарочито често истиче за захтев миниму-
ма капитала, што према многима представља непотребно оптерећење 
европских друштава, и по систему да једно правило одговара свима, за-
немарује особености које су у овом домену присутне. Стога је могуће 
реално очекивати да у Европи у ствари дође до тзв. „race to the top“, где 
ће се компанијска права такмичити не губљењем сваке заштите и кри-
теријума, већ превасходно стандардима, извесношћу, отвореношћу за 
нове потребе пословања и покретљивошћу. Таква будућност европског 
права била би заиста добра.

Уочава се да су земље-чланице већ почеле да одговарају на дате 
изазове разним мерама, које се пре свега састоје у бројним изменама 
националних правила, која би омогућила друштвима да искористе такве 
предности, уместо да се одлуче да оснују друштво у другој земљи, која 

17 Ibid., стр. 618.
18 Ibid., стр. 628.
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за то има повољније услове и општу климу. Приметно је да све земље 
предузимају мање или веће мере измене и олакшања услова пре свега 
оснивања друштава (овде се на првом месту говори о друштвима са ог-
раниченом одговорношћу, за која све чешће земље проналазе модали-
тете или облике који ће бити лаки за оснивање, и при том неће имати 
обавезу почетног капитала, што се показало као битан фактор у избо-
ру енглеске plc форме), а затим и њиховог функционисања. Тако је, на 
пример, у Шпанији уведена форма тзв. Sociedad Limitada Nueva Empresa, 
а у Немачкој се говори о оснивању тзв. Blitz-GmbH.19 Са друге стране, 
изузетно значајну реформу целокупног компанијског права извршила 
је Италија, стварајући врло модеран систем компанијског права, који 
одговара на захтеве који су постављени у плану модернизације у окви-
ру ЕУ.20 То, међутим, ипак не значи да је такмичење потпуно заменило 
хармонизацију као регулаторни инструмент, већ је учинило да ова два 
процеса иду паралелно, један уз други. При том би права опција за ЕУ 
била да препозна која је питања неопходно хармонизовати, а која треба 
оставити националним правима да регулишу путем система конкурен-
ције. Мишљење је многих аутора да, стога, хармонизација треба да се 
односи само на тачно одређена питања у којима конкуренција не може 
да регулише настале проблеме, али да у супротном остала питања тре-
ба оставити да национална права сама регулишу такмичећи се међу со-
бом.21 При том је једно од основних питања која изазивају пажњу заши-
тита поверилаца, која се у европском праву остварује на нивоу закона, 
док је то у америчком праву уговор, односно потреба да се сваки пове-
рилац сам заштити како то најбоље може, зависно од свог положаја.22 
Амерички систем подразумева да се штите пре свега власници, односно 
акционари, и да се материја коју регулише компанијско право пре свега 
односи на односе између акционара и управе друштва.23

19 О овим формама види више: S. Cohnen, „Kein GmbH-rechtliches ‘Race to the bottom’ 
auf dem Jakobsweg: Bemerkungen zur Sociedad Limitada Nueva Empresa“, Zeitschrift  für 
Vergleichende Rechtswissenschaft , 2005, стр. 444–460.

20 Новине су унете у следећим документима: Legislative Decree No 6/2003, измењен 
Legislative Decree No 37/2004 и Legislative Decree No 310/2004. О овим новинама 
види: E. Vaccaro, „Th e Italian Company Law Reform: A New European Model“, Euro-
pean Business Law Review, 4/2005, стр. 913–950.

21 Ј. Winter, нав. чланак, стр. 108. То су, према овом аутору, следећа питања: 
објављивање режима организације друштва (corporate governance) за акционарска 
друштва која тргују акцијама на берзи, могућност акционара да ефективно 
остварују своја права у другим земљама, као и могућност прекограничних спајања 
и промене седишта друштва.

22 R. Drury, „Th e ‘Delaware Syndrome’: European Fears and Reactions“, стр. 737.
23 Види: H. Søndergaard Birkmose, „A ‘Race to the bottom’ in the EU?“, Maastricht Journal 

of European and Comparative Law, vol. 13, no. 1, 2006, стр. 40.
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Феномен америчког права такмичења законодаваца тешко је мо-
гуће замислити на европском тлу. Пре свега, ради се о многим култур-
ним, историјским и другим разликама које играју значајну улогу и у 
сфери компанијског права. Осим тога, тешко да се у Европи може за-
мислити држава која би зарађивала оснивањем друштава, што је био 
основни мотив за стварање повољног режима регулисања друштава у 
Делаверу, и тешко је замислити да би такво законодавство и услови за 
то постојали у Европи. Стога многи сматрају да нема потребе за законо-
давном акцијом којом би се избегавао тзв. Делавер синдром у области 
компанијског права на европском нивоу.24 Осим тога, само компанијс-
ко право у Европи се разликује од америчког, пре свега по томе што 
у Америци влада принцип малог учешћа у друштвима, за разлику од 
европског већинског власништва сконцентрисаног у малом броју руку. 
То значи да ће одлуке о евентуалној ре-инкорпорацији које у Америци 
доносе менаџери ићи на штету власницима, што је тешко да се деси у 
Европи, иако овде постоји опасност избора права које је неповољно за 
мањинске акционаре. Осим тога, тешко би било замислити да се у евро-
пским правима зарад конкуренције жртвују правила о заштити интере-
са одређених лица, што у Америци готово да нема никаквог значаја.25

Све што се дешава треба посматрати као вид модернизације и 
прилагођавања некада крутих ставова потребама модерног времена, 
што је добра страна нових дешавања. Са друге стране, увек постоји 
оправдани страх да ће отворено такмичење међу правним системима 
отићи предалеко и отворити неке друге проблеме са којима се сусрећу 
и у Америци. Зато би европски одговор на такмичење требао да буде 
обазриво прилагођавање новим условима и усмерена слобода коју тре-
ба да открију земље-чланице у регулисању питања из области компа-
нијског права. Основни предуслов у даљем развоју компанијског права 
у коме ЕУ треба да одигра значајну улогу представља потпуно признање 
страних друштава, са једне стране, и потпуно остваривање права на на-
стањивање, са друге стране, односно хармонизација у материји мобил-
ности друштава. У том смислу иде донета Директива о прекограничним 
спајањима.26 Са друге стране, одустало се од доношења директиве која 
би регулисала прекограничну промену регистрованог друштва из једне 
у другу земљу-чланицу ЕУ. Разлог за такву одлуку налази се у чињеници 
да се пред Европским судом правде налазио случај, у коме се постави-

24 H-J. De Kluiver, „European and American Company Law: A comparison aft er 25 Years 
of EC Harmonization“, стр. 165.

25 H. Sondergaard Birkmose, „Th e Fear of the Delaware-eff ect – the American Demon“, стр. 
268.

26 Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 
on cross-border mergers of limited liability companies, OJ L 310, 25.11.2005.
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ло питање могућности овакве промене.27 На основу досадашњег трен-
да и одлука донетих последњих година у вези са статусним питањима 
друштава, и прекограничном покретљивошћу, очекивало се да Европ-
ски суд правде донесе одлуку којом ће потврдити могућност слободне 
прекограничне промене регистрованог седишта у оквиру ЕУ. Оваква од-
лука је, међутим, изостала, и тиме оставила отвореним питање мобил-
ности друштава у овом домену. Стога је и даље нужна комунитарна ак-
ција и интервенција у смислу доношења одговарајуће директиве. Даље 
уздржавање од акције у домену прекограничне промене регистрованог 
седишта друштва налази се у пројекту везаном за усвајање Европског 
приватног друштва.

Наиме, већ деценијама се говори о могућности оснивања Европ-
ског приватног (или затвореног) друштва, које би отворило могућност 
оснивања још једне форме „европског“ друштва. За разлику од европ-
ског акционарског друштва, циљ оваквог, приватног друштва, било би 
оснивање мањих или средњих друштава, која су у могућности да се сло-
бодно крећу на територији ЕУ. Током прошле године донет је и звани-
чан предлог о Статуту Европског приватног друштва.28 Његов садржај 
указује на могућност стварања такве правне форме која ће омогућити 
даљу конкуренцију између законодаваца, али у смислу отварања мо-
гућности оснивања овакве форме друштва у националним правима. 
Оснивање форме Европског приватног друштва карактерише пре све-
га непостојање почетног оснивачког капитала (предвиђен је капитал 
од 1€), кратка процедура оснивања и могућност оснивања ex nihilo. На 
овај начин омогућује се да европско приватно друштво, иначе регули-
сано делимично националном, делимично европском регулативом буде 
лако приступачно на националном нивоу, и да се, са друге стране, учи-
ни излишним потреба избегавања националних прописа. Овакав тренд 
изигравања националних прописа и прибегавања оснивања друштава у 
појединим земљама (нпр. Велика Британија) био је присутан последњих 
година, нарочито након доношења већ поменутих одлука пред Европс-
ким судом правде. Уколико би била усвојена Уредба о Европском при-
ватном друштву, могуће је да би смањила, ако не и потпуно искључила 
даље изигравање појединих националних права и прибегавање пожељ-
нијим правним формама. Стога остаје да се очекује скоро усвајање овог 
документа, као и његова даља употреба у пракси.

27 Case C–210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság, Judgment of the Court 
(Grand Chamber) of 16 December 2008 (reference for a preliminary ruling from the 
Szegedi Ítélőtábla (Republic of Hungary)) – in the proceedings in the case of Cartesio 
Oktató és Szolgáltató Bt.

28 Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European private company, 
Brussels, COM (2008) 396/3, доступно на: http://ec.europa.eu/internal_market/company/
docs/epc/proposal_en.pdf.
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REGULATORY COMPETITION AND PROBLEM OF 
AVOIDING COMPANY LAWS OF THE EU

Summary

Th is paper is dealing with the issue of regulatory competition. Th e 
practise of this regulatory competition was specially known in USA, through the 
“Delaware syndrome”. Th is phenomenon was analysed, specially emphasising 
its good, as well as negative eff ects. Issues of regulatory competition were 
present in the EU in the last couple of years, and as a response many national 
laws introduced modernised Company laws in order to avoid this regulatory 
competition. Within EU, there was some action, especially adoption of the 
Statute for a European Company, as well as the Proposal of the European 
Private Company. It is expected that with these instruments further negative 
eff ects of the regulatory competition would be avoidеd, and positive competition, 
using these forms, partially regulated by national law, would be put forward. 
In this process there are still some open issues, among others non-existence of 
free movement of companies through internal market, because there are still 
problems connected to the free transfer of the companies’ registered offi  ce from 
one to another Member State of the EU.

Key words: EU company law, regulatory competition, avoiding law, cross-
border mobility of companies, European company, European 
private company.
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судија Трговинског суда у Београду

ИСКЉУЧЕЊЕ ЧЛАНА ИЗ ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Резиме

Друштво са ограниченом одговорношћу представља најчешћу 
правну форму привредних друштава која постоје и послују у привред-
ном систему Србије. Присутност одређених карактеристика друшт-
ва лица код друштва са ограничем одговорношћу отварају могућност, 
као и код ортачког друштва и командитног друштва (која су по свом 
обележју друштва лица), да се поједини члан/чланови искључе из ви-
шечланог друштва са ограниченом одговорношћу. Да би суд донео одлуку 
о искључењу члана друштва са ограниченом одговорношћу довољно је да 
је испуњен један од примерице наведених оправданих разлога из чл. 179 
став 1 и 2 Закона о привредним друштвима, обзиром да разлози нису 
кумулативно прописани. Тужбу могу поднети друштво као и сваки дру-
ги члан друштва. Основна и најзначајнија последица искључења члана 
из друштва са ограниченом одговорношћу јесте да том лицу престаје 
својство члана у друштву и оно се лишава свих права која произлазе из 
статуса члана друштва. Ова последица наступа са правноснажношћу 
судске одлуке о искључењу.

Кључне речи: члан, искључење, друштво са ограниченом одговорношћу, 
суд, оправдани разлог.
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I Уводне напомене

Друштво са ограниченом одговорношћу представља најчешћу 
правну форму привредних друштава која постоје и послују у привред-
ном систему Србије. Разлози за доминантно присуство ове правне фор-
ме привредних друштава у Србији су лако разумљиви. За оснивање 
друштва са ограниченом одговорношћу обавезни (најмањи) новчани 
део основног капитала износи 500 EUR-a (у динарској противвредности 
на дан уплате) при чему се половина од овог износа уплаћује у року 
од 2 године од дана регистрације. Осим наведеног, члан друштва не од-
говора за обавезе друштва, осим до износа неунетог улога у имовину 
друштва.1 Релативно низак износ новчаног улога и одсуство одговор-
ности за обавезе друштва, имовином члана друштва, свакако мотивишу 
потенцијалне осниваче (физичка и правна лица) да се одлуче за правну 
форму друштва са ограниченом одговорношћу. Уз наведено, свакако не 
треба занемарити ни релативно једноставан начин (поступак) оснивања 
овог привредног друштва, посебно у односу на акционарско друшт-
во. „Тајна највеће бројности ове форме друштава у широком спректру 
привредних друштава, посебно у односу на најближе конкурентно, са 
становишта ограничења ризика чланова друштва-акционарско, налази 
се управо у спретној комбинацији нешто модификованих обележја пре 
свега ортачког друштва и нешто модификованих обележја пре свега за-
твореног акционарског друштва.“2 Према Закону о привредним друшт-
вима друштво са ограниченом одговорношћу могу оснивати правна и/
или физичка лица, при чему оснивач може бити и само једно лице (тзв. 
једночлано друштво), а максимални број чланова је 50. У нарави број 
чланова друштва са ограниченом одговорношћу није велики (најчешће 
се срећемо са друштвима која имају од два до пет чланова) и то је ра-
зумљиво, јер већи број чланова отежава успешан рад друштва.

Присутност одређених карактеристика (обележја) друштва лица 
код друштва са ограниченом одговорношћу (уз ипак доминантно при-
суство обележја друштва капитала) отварају могућност као и код ортач-
ког друштва и командитног друштва (која су по свом обележју друштва 
лица) да се поједини члан/чланови искључе из вишечланог друштва са 
ограниченом одговорношћу. Институт искључења члана из друштва са 
ограниченом одговорношћу пре свега због својих последица (како по 
искљученог члана тако и по само друштво) заслужује пажњу и посебан 
осврт, што и представља тему овог реферата.

1 Bиди: Закон о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије, бр. 
125/2004), чл. 104 ст. 3.

2 Мирко Васиљевић, Коментар Закона о привредним друштвима, Службени гласник, 
Београд, 2006, стр 244.
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У реферату ћемо анализирати релевантне одредбе Закона о при-
вредним друштвима и указати на судску праксу кроз неколико одлука 
трговинских судова, које су донете као последица поднете тужбе са зах-
тевом за искључење члана из друштва са ограниченом одговороношћу.

II Разлози за искључење, поступак, судска пракса

Закон о привредним друштвима у глави III одељак 13, између ос-
талог прописује основе за престанак својства члана друштва са огра-
ниченом одговорношћу.3 Они су примерице наведени те је као основ 
за престанак предвиђено искључење у складу са судском одлуком и ис-
кључење у складу са оснивачким актом или уговором чланова друшт-
ва. Одмах треба указати да постоји једна нејасноћа која се тиче тачке 7 
члана 176 Закона о привредним друштвима. Иако је законодавац пред-
видео као основ престанка својства члана друштва са ограниченом од-
говорношћу и „искључење у складу са оснивачким актом или уговором 
чланова друштва“, у каснијим одредбама Закона о привредним друшт-
вима (пре свега у чл. 179) законодавац ништа не „говори“ о том осно-
ву (начину) искључења. Управо нам се чини да законодавац у Закону о 
привредним друштвима напушта концепцију из Закона о предузећима 
и уместо концепције искључења одлуком органа друштва (скупштине) 
уводи концепцију судског искључења члана друштва.4

Ако прихватимо ово становиште, а чини нам се да одредбе За-
кона о привредним друштвима дају основа за то, онда треба анализи-
рати одредбу чл. 179 те чл. 180 истог закона. Законодавац је прописао 
могућност и разлоге за искључење члана из друштва са ограниченом 
одговорношћу, као најстрожу консеквенцу која се према одредбама За-
кона о привредним друштвима може изрећи према члану друштва са 
ограниченом одговорношћу (од стране суда). Да би суд донео одлуку о 
искључењу члана друштва са ограниченом одговорношћу довољно је да 
је испуњен један од оправданих разлога из чл. 179 став 1 и 2 Закона о 
привредним друштвима обзиром да разлози нису кумулативно пропи-
сани. Наведене одредбе Закона о привредним друштвима дају одговоре 
на питање: ко је легитимисан да покрене поступак пред надлежним су-
дом, као и оно што је можда најзначајније, из којих разлога члан дру-
штва са ограниченом одговорношћу може бити искључен из друштва.

За поступање по тужби стварно је надлежан трговински (убудуће 
привредни) суд обзиром да је реч о тзв. статусном спору из чл. 15 став 
1 тачка е Закона о судовима. У погледу месне надлежности релевантне 

3 Види: Закон о привредним друштвима, чл. 176.
4 Види и: Мирко Васиљевић, нав. дело, стр. 342.
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су одредбе чл. 39 став 1 и чл. 40 Закона о парничном поступку, тј. над-
лежан је суд који је опште месно надлежан за туженог.

Активну процесну легитимацију имају: само друштво, као и сваки 
члан друштва. То даље значи да ће тужбу за искључење члана друштва 
за ограниченом одговорношћу, коју је поднело неко друго лице сем по-
менутих, суд одбацити. Осим што је Закон о привредним друштвима 
у чл. 179 таксативно одредио друштво и било ког члана као активно 
легитимисане за подношење тужбе, тешко је и замислити какав би то 
био посебан и оправдан правни интерес неког другог лица, ван круга 
наведених, због кога би тужба тог другог лица била дозвољена.

Подношењу тужбе за искључење од стране друштва (као тужио-
ца) претходи одлука скупштине друштва са ограниченом оговорношћу 
и свакако да у гласању о доношењу такве одлуке, не може учествовати 
члан чије се искључење тражи, а на шта упућује одредба чл. 149 став 1 
тачка 2 Закона о привредним друштвима. Треба овде истаћи и да „гла-
сови ових лица не рачунају се ни у кворум гласова за одлучивање о пи-
тањима на која се односи искључење“.5 Ово је логично, јер би у суп-
ротном било могуће да члан, с обзиром на величину свог удела и број 
гласова које тај удео повлачи, блокира доношење одлуке о покретању 
поступка за искључење пред судом (уговор чланова друштва, види чл. 
107 став 1 тачка 4 Закона о привредним друштвима). Када је у питању 
подношење тужбе од стране било ког другог члана друштва са огра-
ниченом одговорношћу онда није потребна никаква одлука скупшти-
не него члан као посебно физичко или правно лице манифестује своју 
вољу подношењем тужбе.

Који су то разлози, због којих једно лице члан друштва са ограни-
ченом одговорношћу, може бити искључено из друштва? Закон о при-
вредним друштвима их набраја примерице уз навођење других оправ-
даних разлога.

Пре свега, то је неиспуњавање основне обавезе члана: уношење 
уговореног улога (новчаног или неновчаног) одређеног оснивачким ак-
том или уговором чланова.

Обзиром да Закон о привредним друштвима дозвољава да се по-
ловина новчаног дела основног капитала уплати у року од 2 године од 
дана регистрације, а привредно друштво стиче својство правног лица 
уношењем података о том друштву у регистар (Агенција за привредне 
регистре), можемо закључити да сви подаци о друштву са ограничем 
одговорношћу могу бити регистровани, укључујући и податке о члано-
вима-оснивачима и висини њихових удела, а да неки од чланова нису 
унели улог у складу са оснивачким актом или уговором чланова. Про-

5 Мирко Васиљевић, нав. дело, стр. 312.
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излази да је неко лице уписом у регистар података6 о друштву истовре-
мено и члан друштва, иако није унео улог у друштво.

Има ли логичније последице, него што је искључење члана дру-
штва са ограниченом одговорношћу који ни у накнадно остављеном 
року није испунио своју обавезу према друштву (друштво поверилац–
члан дужник) и унео улог. Терет доказивања у парничном поступку да је 
улог унет јесте на туженом-члану чије се искључење захтева и своди се 
на писмена доказна средства, исправе, а ретко и вештачење (економско 
финансијско). Одлука суда у случају да тужени не докаже да је улог унет, 
не може бити другачија него искључење тог лица, јер би у супротном 
имали ситуацију да је једно лице члан друштва са ограниченом одговор-
ношћу само из (по оцени аутора реферата) формалних разлога (потпи-
сан оснивачки акт, уговор о оснивању, регистровани подаци у Агенцији 
за привредне регистре) али није испуњен основни услов, обавеза члана 
а то је уношење улога у друштво, а што можемо окарактерисати као ма-
теријални разлог за чланство у друштву са ограниченом одговорношћу.

Који су то други оправдани разлози за искључење члана које За-
кон о привредним друштвима примерице набраја?

То је, пре свега, поступање члана друштва са намером или грубом 
непажњом које је за последицу имало штету за само друштво или друге 
чланове друштва. Није довољна само намера или груба непажња која је 
исказана приликом чињења или нечињења члана, него мора наступи-
ти штета као последица таквог понашања. Та штета може бити стварна 
(умањење имовине) или изгубљена добит (спречавање увећања имови-
не). Терет доказивања је на тужиоцу и то, како постојања намере или 
грубе непажње, тако и настанка штете и висине те штете. У пракси се 
доказивање врши свим расположивим доказним средствима која пред-
виђа Закон о парничном поступку.

Следећи оправдан разлог за искључење је непоступање члана (за-
кон опет предвиђа намеру или грубу непажњу) у складу са оснивачким 
актом или уговором чланова или обавезама прописаним законом (пре 
свега Закон о привредним друштвима). Овде је реч о непоштовању уго-
вора о оснивању или уговора чланова друштва, као и непоштовању им-
перативних законских одредби које намећу обавезу члану. То је у сушти-
ни кршење уговора (или оснивачког или чланова друштва) закљученог 
за преосталим члановима, при чему се исказује намера (дакле свесно се 
крши уговор), или груба непажња (крајња несавесност), па је оправдано 
да лице које не поштује уговор и не буде члан друштва које је настало на 
бази тог уговора (оснивачки) или се њим (уговор чланова) уређује пос-
ловање и управљање друштва. Непоштовање законских обавеза пред-

6 Види: Закон о привредним друштвима, чл. 8 и 120.
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стављало би у сваком случају кршење забране конкуренције, правила о 
сукобу интереса, чувања пословне тајне, и сл.7 Терет доказивања (иако 
личи да је реч о негативним чињеницама, а није тако) јесте на тужиоцу, 
који мора поднети доказе за конкретне радње којима је члан друштва 
чије се искључење тражи прекршио (није поступио) уговор односно 
повредио закон. За постојање овог разлога није потребно и наступање 
штете за друштво или чланове друштва.

Предузимање радњи (самостално или са неким другим лицем), а 
које имају за циљ да онемогуће извршење било ког посла (осим оног 
којим се наноси штета друштву или се отежава његово пословање) из-
међу друштва и члана, такође може водити искључењу члана из друшт-
ва са ограниченом одговорношћу. Ради се о различитим пословима који 
се тичу извршења обавеза које други чланови имају према друштву (на 
пример уношење додатних улога) или се уопште предузимају у сврху 
нормалног пословања друштва. У поступку пред судом терет докази-
вања да је члан (тужени) узео учешћа, односно предузео радње које оне-
могућавају извршење послова, јесте на тужиоцу.

„Првостепени суд је такође правилно закључио да тужилац није 
доказао да тужени не поступа у складу са оснивачким актом друштва и 
да учествује у радњама које онемогућавају извршавање послова између 
друштва и члана друштва, те да тужени спречава и отежава пословање 
друштва. Тужилац ове разлоге образлаже и чињеницом да је тужени 
спречавао примопредају дужности директора и као доказ доставља 
допис туженог од 21.01.2005. г. који је упућен пуномоћнику тужиоца 
и као доказ предлаже исказ сведока М.С. Међутим, уколико је дирек-
тор друштва разрешен дужности одлуком управног одбора, постоји за-
конски пут вођења одређеног поступка против разрешеног директора, 
уколико исти одбија да изврши предају дужности. Чињеница да раз-
решени директор одбија да изврши примопредају дужности, не може 
представљасти разлог за искључење туженог као члана друштва, који 
и није лице овлашћено за заступање тог друштва, односно директора. 
Такође питање евентуалног прекорачења овлашћења директора К.Г., не 
може представљати предмет овог поступка нити разлог за искључење 
туженог као члана из друштва.“8

Следећи разлог који закон примерице ради наводи, у себи садржи 
најшире, различито понашање члана, али такво понашање, да исто про-
узрокује отежано пословање друштва или спречава пословање друштва. 
Понашање може бити активно или пасивно и закон не тражи да прили-
ком понашања постоји намера или груба непажња члана. Довољна је и 
обична непажња члана у таквом понашању, али последица мора бити 

7 Види: Закон о привредним друштвима, чл. 31–39.
8 Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. бр. 259/07 од 16.01.2008. г.
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таква да друштво отежано послује или је спречено да послује. И у овом 
случају терет доказивања је на тужиоцу.

„Неосновани су жалбени наводи у којима се истиче да је првосте-
пени суд погрешно сматрао да је за законски разлог за искључење члана 
из друштва и то ако својим понашањем спречава или отежава посло-
вање друштва, потребно постојање намере или грубе непажње, јер то не 
произлази из првостепене одлуке. Из првостепене пресуде произлази 
да тужилац није доказао постојање законских разлога за искључење ту-
женог из друштва, а наиме није доказао да тужени намерно или грубом 
непажњом наноси штету друштву и не поступа у складу са оснивачким 
актом, као и да тужилац није доказао да тужени својим понашањем 
спречава или отежава пословање друштва, а који разлог првостепени 
суд не везују за намеру или грубу непажњу.“9

„Тачно је да у конкретној ситуацији чињеница да је тужени као 
суоснивач заједничког предузећа основао ново једночлано друштво, 
сама за себе не представља разлог за примену одредбе чл. 179 Закона о 
привредним друштвима, али имајући у виду да је неспорно да је дирек-
тор и једног и другог друштва, очигледно да исти као члан заједничког 
друштва своју функцију директора истог злоупотребљава поступајући 
супротно интересима заједничког друштва. Та злоупотреба се мани-
фестује кроз повреду забране конкуренције, јер је себе поставио и као 
директора новооснованог друштва, а поред тога његове предузете фак-
тичке радње којима је своју опрему и непокретности које је поседовао 
као физичко лице и са којом опремом и непокретностима је пословало 
заједничко друштво по основу уговора о закупу, продао свом новоос-
нованом једночланом друштву. Само за себе такво понашање туженог 
указује да му није стало до даљег пословања заједничког друштва, већ 
до обезбеђења услова за рад и обављање исте делатности којом се бави-
ло заједничко друштво странака његовом новооснованом друштву.“10

„Правилно је првостепени суд применио материјално право и то 
одредбе чл. 179 став 2 тачка 4 Закона о привредним друштвима када 
је усвојио тужбени захтев тужиоца ‘М’ према туженом, те искључио 
Б.К. из чланства у ‘С’ и што је суспендовао право гласа у друштву, уз 
надокнаду парничног трошка. Правилност ожалбене пресуде којом је 
усвојен тужбени захтев друготужиоца не доводе у сумњу необразложе-
ни наводи жалбе. Наиме у жалби је барем најављено да ће тужени у 
што краћем року дати детаљне разлоге, а то није учињено. С обзиром да 
овде тужени није присуствовала на више заказаних скупштина ‘С’ д.о.о. 
(само једном је из здравствених разлога оправдала одсуство, а једном и 

9 Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. бр. 259/07 од 16.01.2008. г.
10 Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. бр. 6105/2006 од 06.09.2007. г. – Судска пракса 

трговинских судова, Билтен бр. 4/2007.
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то 08.08.2007. г. присуствовала али са лицем које није било овлашћено 
за учешће у раду скупштине и које је изазвало инцидент због кога је 
скупштина прекинута), то по оцени суда из оваквог понашања туже-
ног које постоји у дужем временском периоду (од 29.03.2006. г. као и за 
време трајања овог спора) произлази отежано пословање ‘С’ д.о.о. као 
последица блокаде рада скупштине друштва. Са наведеног трговински 
суд је утврдио да је испуњен услов из чл. 179 став 2 тачка 4 Закона о 
привредним друштвима.“11

Као што је већ раније наведено, законодавац у одредби чл. 179 
став 1 Закона о привредним друштвима прописује да треба да постоје 
оправдани разлози због којих члан може бити искључен из друштва са 
ограниченом одговорношћу, те у ставу 2 истог члана апострофира („на-
рочито“) одређене разлоге набрајајући их у тачкама 1–4 истог члана. То 
значи да осим набројаних оправданих разлога, тужилац у тужби може 
истицати и друге разлоге (осим оних из чл. 179 став 1 и 2), али током 
поступка пред судом мора доказивати да је реч о оправданим разлозима 
због којих члана треба искључити из друштва са ограниченом одговор-
ношћу. Тешко је претпоставити који се све то разлози могу подводити 
под оправдане, али свакако да сваки од тих разлога треба да буде такав 
да опстанак члана чије се искључење тражи, у друштву, није у интересу 
пре свега самог друштва са ограниченом одговорношћу, а потом и ос-
талих чланова.

Као што је суд слободан да оцењући све доказе које су поднеле 
странке и које је суд извео током главне расправе, утврди да ли постоје 
оправдани разлози за искључење из друштва са ограниченом одговор-
ношћу, тако је право суда (слободна оцена) да ако нађе да је то нужно 
и оправдано, суспендује право гласа члана друштва чије се искључење 
тражи као и друга права тог члана. У ствари је реч о привременој мери 
која има за циљ да спречи (онемогући) права овог члана да учествује у 
гласању, пре свега у доношењу одлука у којима постоји очигледан сукоб 
интереса овог члана и друштва.

„Суспензија права гласа члану друштва предвиђена је као мера 
коју суд може изрећи у случајевима када је поднета тужба за искључење 
члана друштва из друштва са ограниченом одговорношћу, сагласно чл. 
179 Закона о привредним друштвима, уколико нађе да за то постоје оп-
равдани разлози наведени у ставу 1 и 2 тачка 1–4 овог члана, а у циљу 
заштите самог друштва. Суспензија права гласа, може се дакле изрећи 
само према оном члану друштва чије се искључење из друштва тужбом 
тражи.“12

11 Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. бр. 3875/08 од 13.06.2008. г.
12 Решење Вишег трговинског суда, Пж. бр. 701/08 од 30.01.2008. г. 
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„По предлогу за одређивање привремене мере за суспендовање 
права гласа члана друштва са ограниченом одговорношћу као и за сус-
пендовање других права тог члана друштва, нужност и оправданост 
(кумулативна) привремене мере не цени се применом института обез-
беђења неновчаног потраживања по одредбама Закона о извршном пос-
тупку, већ применом одредаба Закона о привредним друштвима (степен 
поремећаја у друштву, немогућност обављања делатности ради стицања 
добити, проузроковање штете друштву, степен угрожености права чла-
на друштва).“13

III Последице искључења

Основна и најзначајнија последица искључења члана из друштва 
са ограниченом одговорношћу јесте да том лицу престаје својство члана 
у друштву и оно се лишава свих права која произлазе из статуса члана 
друштва. Карактеристика овог основа за престанак својства члана јесте 
да то својство престаје одлуком суда, противно вољи члана који се ис-
кључује и који и даље постоји (као физичко или правно лице), за разли-
ку од иступања или преноса удела у ком случају члан јасно манифестује 
своју вољу о иступању односно преносу удела.

„Чланство у друштву престаје доношењем правноснажне судске 
одлуке о искључењу или иступању, односно доношења одлуке о исту-
пању ако спор о оправданости разлога иступања није покренут.“14 Прав-
носнажна одлука суда о искључењу члана јесте основ за упис и промену 
података у регистру, те регистрацијом тог податка о искључењу, исто 
делује и према трећим лицима. Искључени члан има право на накнаду 
тржишне вредности свој удела у време престанка својства члана (у вре-
ме правноснажности судске одлуке) уз поштовање ограничења плаћања 
из чл. 133 и 134 Закона о привредним друштвима. Уколико је друштво 
доказало штету коју потражује према искљученом члану (из оправда-
них разлога) правноснажном одлуком суда, онда се то потраживање 
друштва пребија са потраживањем искљученог члана по основу вред-
ности његовог удела. Ако је разлог неуношење улога јасно је да нема 
потраживања искљученог члана по овом основу.

Поставља се питање на који начин и у ком поступку утврдити 
тржишну вредност удела члана који је искључен, а у случају да између 
друштва и члана по том питању нема сагласности. Искључени члан би 
морао поднети тужбу против друштва са захтевом за чинидбу, плаћање 
тржишне вредности удела. Вредност би се утврђивала на бази налаза и 
мишљења судског вештака. Уколико нема спора у погледу исплате уде-

13 Решење Вишег трговинског суда, Пж. бр. 8584/08 од 25.11.2008. г.
14 Мирко Васиљевић, нав. дело, стр. 344.



1–4/2009. Младен Николић (стр. 212–221)

221

ла, него је спорна само вредност удела, онда нема потребе за парницом 
него се вредност удела може утврдити у ванпарничном поступку или 
преко овлашћеног проценитеља.

Шта се догађа са уделом искљученог члана друштва? Тај удео сти-
че друштво као сопствени удео, с обзиром да га откупљује од свог чла-
на коме је принудно (искључењем) престало својство члана.15 И у овом 
случају морају се испоштавати одредбе чл. 133 и 134 Закона о привред-
ним друштвима, а друштво мора у року од годину дана располагати тим 
уделом и уколико то не учини удео се поништава. Поништење сопстве-
ног удела има за последицу смањење основног капитала друштва са ог-
раниченом одговорношћу. 16

Mladen NIKOLIĆ
Judge of the Commercial Court in Belgrade

EXCLUSION OF A MEMBER FROM A LIMITED 
LIABILITY COMPANY

Summary

A limited liability company is the most common legal form as far as busi-
ness associations are concerned, existing and performing in the business system 
of Serbia. Th e presence of certain features of assotiations of individuals in the 
limited liability companies, open the possibility as with membership and the 
limited partnership assotiation (which are by features associations of individu-
als) for certain member/members to be excluded from the the limited liability 
company. In order for the court to bring the decission to exclude a member of 
the limited liability company, one of the listed justifi able reasons from article 
179, 1 and 2 of the Law on Business Associations should be given, as the reasons 
are not cumulatively stipulated to. Th e motion can be submitted by the com-
pany or by any other member of the company. Th e main and most signifi cant 
result of exclusion of a member from the limited liability company is that this 
member’s membership terminates and he is foreclosed of his rights as a member. 
Th is consecuence poses upon judgement of exclusion by the court.

Key words: member, exclusion, limited liability company, court, justifi able 
reason.

15 Види: Закон о привредним друштвима, чл. 121 ст. 1, 3 и 4.
16 Види: Закон о привредним друштвима, чл. 113 ст. 2 и 4 у вези чл. 114 и чл. 263.
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Ружа УРОШЕВИЋ
саветник Врховног суда Србије

РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Резиме

Доношењем Закона о регистрацији привредних субјеката, вођење 
Регистра привредних субјеката је поверено Агенцији за привредне регис-
тре. Поступак регистрације је већим делом регулисан овим Законом, док 
се на питања која нису посебно регулисана примењују правила управ-
ног поступка у мери у којој она одговарају правној природи ове управне 
ствари. Обзиром на релативно кратак период у коме се овај Закон при-
мењује, овим радом је учињен покушај да се укаже на нека спорна правна 
питања која су се јавила у пракси и ставове суда који су у међувремену 
изграђени.

Кључне речи: регистрација, управни поступак, Агенција за привредне 
регистре, регистратор, регистрациона пријава.

Регистрација привредних субјеката уређена је Законом о регист-
рацији привредних субјеката (у даљем тексту: Закон)1 тако што су про-
писани услови, предмет и поступак регистрације и начин вођења Ре-
гистра привредних субјеката (у даљем тексту: Регистар) као јединствене 
централне, јавне, електронске базе података у привредним субјектима, 
формиране за територију Републике Србије, у коју се подаци уносе и 
чувају у складу са овим Законом. Регистар води Агенција за привред-
не регистре у даљем тексту: Агенција основана Законом о Агенцији за 

1 Службени гласник РС, бр. 55/2004 и 61/2005.
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привредне регистре2 којим је прописано да послове на вођењу Регистра 
Агенција обавља као поверене.

I Правила поступања

Регистрација привредних субјеката, у смислу Закона, је уношење 
података о привредном субјекту у Регистар од стране Регистратора. 
Регистратор је лице које води Регистар, а које именује Управни одбор 
Агенције, уз претходну сагласност Владе Републике Србије на период од 
четири године. Регистратор, поред осталог, има овлашћења и обавезе да 
спроводи поступак регистрације, издаје потврде о поднетој регистраци-
оној пријави и доноси одлуке по регистрационој пријави.

Поступак регистрације је регулисан Законом, почев од подно-
шења регистрационе пријаве Агенцији (члан 15), па до објављивања ре-
гистрованих података (члан 31). Међутим, иако законом није регулисан 
поступак у целини, како у делу који претходи доношењу решења, тако 
и у делу који се односи на поступак по ванредним правним лековима 
и сл., овим посебним законом није прописано да ће се на питања пос-
тупка која нису регулисана овим Законом примењивати општа правила 
управног поступка прописана Законом о општем управном поступку (у 
даљем тексту: ЗУП).3

Ако се има у виду да Агенција послује у складу са прописима о 
јавним службама и да је организација која ове послове обавља као за-
коном поверене, на питања поступка која нису регулисана законом, мо-
рају се применити правила општег управном поступка, иако то није из-
ричито предвиђено. Ово стога, што је ЗУП-ом прописано да су по овом 
закону дужни да поступају државни органи кад у управним стварима, 
непосредно примењујући прописе, решавају о правима, обавезама или 
правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке, 
али и предузећа и друге организације кад у вршењу јавних овлашћења 
која су им поверена законом решавају, односно обављају друге послове 
утврђене законом.

Овакав закључак се може извести и из чињенице да о жалби 
изјављеној против решења регистратора одлучује министар надлежан 
за послове привреде (дакле државни орган који поступа по ЗУП-у), као 
и да се против решења донетог по жалби може водити управни спор, па 
је било нужно да законодавац у овом Закону изричито предвиди сход-
ну примену ЗУП-а на сва питања процесне природе која законом нису 
регулисана.

2 Службени гласник РС, бр. 55/2004 и 18/2005.
3 Службени лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/01.
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II Поступак регистрације

1. Подношење пријаве

Поступак регистрације се покреће подношењем регистрационе 
пријаве Агенцији од стране:

– оснивача привредног субјекта или лица које оснивач овласти 
– за регистрацију оснивања;

– лица овлашћеног за заступање привредног субјекта – за регис-
трацију података и промене података о привредном субјекту 
које садржи Регистар; и

– законом овлашћеног лица – за регистрацију других података 
одређених законом.

Регистрациона пријава се подноси у једном примерку, непосредно 
или поштом, а може се, поштујући начело доступности, поднети и елек-
тронским путем.

Уколико се пријава подноси поштом, као време њеног подношења 
се сматра датум и време пријема у Агенцији, а не време предаје пошти, 
како то у члану 92 став 2 прописује ЗУП. Уз пријаву се прилаже и доку-
ментација утврђена законом, у изворном тексту или овереном препису, 
односно фотокопији. И поред изричите одредбе члана 19 став 3 Закона, 
којом је прописана могућност достављања документације у овереном 
препису или фотокопији, у пракси је било случајева да регистратор није 
прихватио судски оверену фотокопију документације, због чега је Вр-
ховни суд Србије тужбу уважио и поништио решење министра, који је 
у поступку по жалби прихватио став регистратора да се уз пријаву мора 
поднети документација у изворном тексту.

Када је пријава поднета електронским путем, документација се 
доставља електронским путем на електронску адресу Агенције, с тим 
да се у року од пет дана од дана подношења пријаве мора доставити и 
оригинал документације која је електронским путем достављена уз при-
јаву. Овде законодавац користи израз „оригинал документације“, уместо 
„изворни текст“, односно „оверени препис или оверена фотокопија“, па 
се основано може поставити питање да ли се ради о намери да се на 
различит начин регулише иста правна ситуација, или се између ова два 
израза може ставити знак једнакости. Чини се да не може, обзиром да је 
у члану 19 став 3 остављена резерва тако што је прописано да се доку-
ментација прилаже у изворном тексту, односно овереном препису или 
овереној фотокопији, ако законом није друкчије уређено. А јесте друк-
чије уређено, додуше на штету подносиоца пријаве електронским путем 
и уз повреду начела једнакости странака пред законом.
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Када се регистрациона пријава подноси електронским путем, као 
време и датум подношења пријаве не узима се време и датум њеног при-
јема у Агенцији, већ време и датум достављања оригиналне докумен-
тације. У случају да документација није достављена у року од пет дана, 
Законом је прописано да ће се сматрати да регистрациона пријава није 
ни поднета. Шта би то значило и какве би правне последице у том слу-
чају наступиле?

То би значило да поступак није ни покренут, обзиром да се покреће 
по пријави странке (које у овом случају нема – није ни поднета), а орган 
није предузео ниједну радњу у смислу покретања поступка. Даље, то би 
значило да Регистратор не поступа по таквој пријави и не доноси ника-
кву одлуку. Тек кад Регистратор изда потврду о поднетој регистрационој 
пријави, уколико је поднета на законом прописани начин, почиње посту-
пање по пријави провером испуњености услова за регистрацију.

2. Поступање Регистратора по пријави

Законом су таксативно наведени сви услови који морају бити ис-
пуњени за регистрацију. Регистратор по пријему регистрационе пријаве 
проверава:

1. да ли је надлежан за поступање по регистрационој пријави;
2. да ли је као подносилац регистрационе пријаве означено овла-

шћено лице;
3. да ли регистрациона пријава садржи све податке у складу са 

овим Законом;
4. да ли је уз регистрациону пријаву приложена сва документа-

ција утврђена законом;
5. да ли је уз регистрациону пријаву приложен доказ о уплати 

накнаде за регистрацију;
6. да ли су подаци који су унети у регистрациону пријаву исто-

ветни као и подаци у документацији приложеној уз пријаву;
7. да ли је под истим називом регистрован други привредни 

субјект, односно да ли је тај назив већ резервисан у складу са 
овим Законом, ако се регистрациона пријава односи на регис-
трацију оснивања или промене назива;

8. да ли је уз регистрациону пријаву поднета сагласност која је 
законом прописана као услов за тражену регистрацију.

Међутим, Регистратор не испитује тачност података и веро-
достојност докумената достављених уз регистрациону пријаву, што 
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представља битно другачије законско решење од решења које је било 
предвиђено Законом о поступку за упис у судски регистар, према коме 
је регистарски суд био дужан да провери тачност и веродостојност до-
кумената на основу којих се врши упис у судски регистар.

Примера ради, Виши привредни суд је 28.7.1999. године, по том 
питању заузео следећи правни став:

„Пре доношења решења о упису у судски регистар промене лица 
овлашћеног за заступање субјекта уписа регистарски суд је дужан да ис-
пита легитимитет органа управљања и легалитет одлуке о промени лица 
овлашћеног за заступање. Према томе, регистарски суд треба да испита 
да ли су опозив органа управљања и избор новог органа управљања из-
вршени на начин и под условима предвиђеним општим актом и да ли је 
одлука о промени лица овлашћеног за заступање донета од легитимног 
органа управљања у кворуму за рад и одлучивање.“

Насупрот томе, Врховни суд Србије је у својој пресуди одбио 
тужбу подносиоца пријаве, позивајући се на изричиту одредбу члана 22 
став 2 Закона, која не даје овлашћење Регистратору да испитује тачност 
података достављених уз регистрациону пријаву, и у образложењу пре-
суде навео:

„По налажењу Врховног суда Србије, тужени орган је оспореним 
решењем основано оценио да је решење првостепеног органа правил-
но и на закону основано, а да су наводи жалбе (којима се указује да 
је погрешно уписан податак о томе да су неновчана средства у износу 
од 5.000,00 USD унета у стварима, иако се ради о уплаћеним новчаним 
средствима у наведеном износу) неосновани. Ово стога што је одред-
бом члана 22 став 1 тачка 6 Закона о регистрацији приврдних субјеката 
(Службени гласник РС, бр. 55/2004 и 61/2005), изричито прописано да по 
пријему регистрационе пријаве, Регистратор проверава да ли су подаци 
који су унети у регистрациону пријаву истоветни као и подаци у доку-
ментацији приложеној уз пријаву, док је одредбом става 2 истог члана 
тог Закона прописано да Регистратор не испитује тачност података и 
веродостојност докумената достављених уз регистрациону пријаву.“

Регистратор одлучује по регистрационој пријави решењем или за-
кључком, тако што решењем усваја4 захтев из регистрационе пријаве, а 
закључком пријаву одбацује. То значи да не постоји законска могућност 
да се донесе одлука којом се захтев из регистрационе пријаве одбија.

Решење којим се усваја захтев из регистрационе пријаве, Регис-
тратор доноси у року од пет дана од дана подношења пријаве, ако су 
испуњени услови за регистрацију из члана 22 Закона. Такво решење се 

4 Пресуда Врховног суда Србије У. бр. 1091/06 од 20.7.2006. године.
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одмах и извршава, тако што се регистрација без одлагања спроводи у 
Регистар.

Међутим, регистрација ће се без одлагања спровести и у случају, 
посебно предвиђеним овим Законом, када решење није донето у зако-
ном прописаном року од пет дана, односно у случају тзв. „ћутања упра-
ве“. За разлику од правила управног поступка која странци дају право 
да по истеку рока за доношење одлуке од стране првостепеног органа 
поднесе жалбу надлежном другостепеном органу, који је дужан да од-
лучи по захтеву у даљем року од 60 дана, у овом случају постоји правна 
фикција да је захтев из регистрационе пријаве усвојен и регистрација се 
спроводи у Регистар без одлагања. Извршење се спроводи без решења, 
на основу података из саме регистрационе пријаве, која у овом случају 
представља и извршни наслов.

Закључак о одбацивању регистрационе пријаве доноси Регистра-
тор у року од пет дана од дана подношења регистрационе пријаве, ако 
утврди да нису испуњени услови за регистрацију прописани одредбом 
члана 22 Закона и истог дана га објављује на интернет страни Агенције. 
Закључак мора да садржи образложење у коме се наводе разлози због 
којих је пријава одбачена и поуку о правном леку.

Иако Закон због примене начела ефикасности и економичности 
не предвиђа обавезу Регистратора, која би иначе постојала по ЗУП-у, да 
наложи подносиоцу пријаве да у одређеном року отклони евентуалне 
недостатке, у пракси су чести случајеви да Регистратор одбаци закључ-
ком регистрациону пријаву и истим закључком остави рок од пет дана 
за отклањање недостатака и подношење пријаве усаглашене са прило-
женом документацијом. Поступајући на тај начин, Регистратор чини 
реалном могућност да подносилац пријаве задржи право приоритета 
раније поднете пријаве, уколико у остављеном року од 5 дана од дана 
пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања 
закључка на интернет страни Агенције, отклони утврђене недостатке и 
поднесе усаглашену регистрациону пријаву.

3. Поступање по жалби

Против решења којим се усваја захтев из регистрационе прија-
ве и закључка о одбацивању регистрационе пријаве, може се изјавити 
жалба министру надлежном за послове привреде, у року од 8 дана од 
дана пријема решења или закључка. Овлашћење за подношење жалбе, 
односно активну легитимацију, има само подносилац регистрационе 
пријаве, који се у жалби може позвати само на податке које је унео у 
регистрациону пријаву и документацију коју је уз пријаву приложио. 
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Поступање Регистратора, као првостепеног органа, по жалби, регулиса-
но је одредбом члан 27 став 2 и 3 Закона. Према наведеним одредбама 
он може да поступи двојако:

– ако оцени да је жалба основана, може, а не мора, да донесе ре-
шење којим ће да замени побијано решење, односно да стави 
ван снаге побијани закључак којим је одбацио регистрациону 
пријаву и усвоји захтев за регистрацију,

– ако оцени да жалба није основана или не донесе ново решење, 
код оцене да је жалба основана дужан је да без одлагања, а нај-
касније у року од пет дана од дана пријема жалбе, жалбу до-
стави министру надлежном за послове привреде (од 15.5.2007. 
године министар економије и регионалног развоја).

Из наведеног се види да Законом нису предвиђене могућности за 
доношење неке друге одлуке у поступку по жалби од стране првосте-
пеног органа, поготово у поступку претходног испитивања жалбе када 
се утврди да је жалба недопуштена, неблаговремена или изјављена од 
неовлашћеног лица. Стога је регистратор својим закључком одбацивао 
овакве жалбе, применом правила управног поступка прописаних одред-
бом члана 224 ЗУП-а. Овакву праксу првостепеног органа прихватио је 
и другостепени орган, као и Врховни суд Србије, који је у образложењу 
пресуде навео:

„Према списима предмета и разлозима из образложења оспоре-
ног решења, правилно је тужени орган својим решењем одбио жалбу 
тужиоца изјављену на закључак првостепеног органа од 22.11.2006. го-
дине, којим је одбачена жалба тужиоца изјављена на решење првосте-
пеног органа од 1.11.2006. године, као изјављена од неовлашћеног лица, 
дајући за своју одлуку довољне и јасне разлоге које у свему прихвата и 
овај суд. Ово стога што је у спроведеном поступку несумњиво утврђе-
но да је регистрациону пријаву за упис у Регистар привредних субјека-
та промене директора ДОО П „БЧ“ од 10.10.2006. године, поднела С.К. 
лице овлашћено за заступање привредног субјекта, овде заинтересова-
но лице, а не тужилац који у смислу члана 18 Закона о регистрацији 
привредних субјеката (Службени гласник РС, бр. 55/04 и 61/05), није ни 
могао бити подносилац регистрацине пријаве, јер није лице овлашћено 
за заступање привредног субјекта.“5

Законом је прописано да о жалби одлучује министар у року од 
30 дана од дана подношења жалбе. И поред изричито утврђене надлеж-
ности министра за доношење одлуке по жалби, у пракси су се јавили 
случајеви у којима је одлуку по жалби доносило друго лице – помоћник 
министра. Врховни суд Србије је у управном спору поништавао овак-

5 Пресуда Врховног суда Србије У. бр. 779/07 од 28.5.2008. године.
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ва решења уз образложење: „Како оспорено решење није потписао ми-
нистар, већ помоћник министра, за кога из одредаба прописа на које 
се тужени орган позвао у уводу оспореног решења не произлази да је 
овлашћен да решење донесе и потпише, суд налази да су учињене битне 
повреде правила поступка које је у поновном поступку потребно откло-
нити. Наиме, овлашћење помоћника министра за доношење и потписи-
вање другостепеног решења, по ставу Врховног суда Србије, мора бити 
означено у уводу решења, сагласно члану 197 став 4 Закона о општем 
управном поступку, јер решење може да потпише само службено лице 
које је законом овлашћено да га донесе, а уколико је то овлашћење пре-
нело на друго лице у складу са законом, број и датум тог овлашћења 
морају бити означени у уводу решења.“6

За разлику од тога, у другим случајевима, Врховни суд Србије је 
оценио неоснованим „навод тужбе да је закључак донео ненадлежни ор-
ган позивајући се на члан 27 Закона о регистрацији привредних субје-
ката. То из разлога што се тужени орган у уводу оспореног закључка 
правилно позвао на ту одредбу као пропис о надлежности органа, те на 
овлашћење министра привреде број 021–02–29/2006–08 од 27.11.2006. 
године, којим је министар привреде Републике Србије овластио помоћ-
ника министра, руководиоца Сектора за управне и надзорне послове у 
области привредних регистара, да на основу наведене одредбе донесе 
оспорени закључак.“7

Одредбом члана 27 став 6 Закона је прописано да у поступку од-
лучивања по жалби министар може:

1) одбацити жалбу из разлога предвиђених законом;
2) донети решење којим ће заменити побијано решење, односно 

поништити побијани закључак и усвојити захтев из регистра-
ционе пријаве и Регистратору наложити регистрацију у Регис-
тар података из регистрационе пријаве; и

3) одбити жалбу као неосновану,
а одредбом члана 28 да се против решења из члана 27 став 6 овог 

Закона може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема 
решења.

Код овако непрецизних одредби Закона увек се отварају спорна 
правна питања. Прво, који су разлози за одбачај жалбе и којим су то 
законом предвиђени, а примењују се у овом поступку, а затим да ли је 
тужба дозвољена само против решења из члана 27 став 6 тачка 2) и 3) 
или и против закључка којим се жалба увек одбацује, из члана 27 став 

6 Пресуда Врховног суда Србије У. бр. 2/07 од 4.9.2008. године.
7 Пресуда Врховног суда Србије У. бр. 1784/07 од 28.5.2008. године. 
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6 тачка 1) Закона. У пракси је дилема разрешена тако што другостепени 
орган одбацује жалбу из разлога прописаних одредбом члана 229 став 
1 ЗУП-а, што је као правилно прихватио и Врховни суд Србије одлу-
чујући у управном спору.

4. Сходна примена правила ЗУП-а

На основу до сада изложеног, не би се могао извести закључак да 
се у поступку регистрације привредних субјеката могу применити сва 
правила и правни институти управног поступка, обзиром да не одгова-
рају у свему правној природи овог поступка.

Примера ради, Врховни суд Србије је у пресуди У. број 1446/06 од 
15.6.2006. године, изразио правно схватање да „у поступку регистрације 
– уношење података о субјекту у Регистру привредних субјеката, нема 
места прекиду поступка по члану 134 став 1 Закона о општем управном 
поступку“, док је у пресуди У. 1236/07 од 4.10.2007. године, прихватајући 
став туженог органа из образложења оспореног решења, констатовао 
да „погрешно уписан податак о оснивачу предузећа у судском регист-
ру, поднет уз регистрациону пријаву за провођење у Регистар привред-
них субјеката, не може се сматрати грешком у смислу члана 209 став 1 
Закона општем управном поступку“. О коришћењу појединих ванред-
них правних средстава предвиђених ЗУП-ом, остаје да се Врховни суд 
Србије изјасни, имајући у виду правне последице које би коришћење 
ових правних средстава произвело, а посебно у случају оглашавања ре-
шења ништавим, код чињенице да је Законом прописано да се тужбом 
за утврђење у парничном поступку може тражити да се утврди да је ре-
гистрација података о привредном субјекту, укључујући и регистрацију 
његовог оснивања, ништава.

Ruža UROŠEVIĆ
Аdvisor of the Supreme Court of Serbia

REGISTRATION OF BUSINESS ENTITIES

Summary

By passing the Law on Registration of Business Entities, administrating 
the registry of business entities was entrusted to the Business Registration 
Agency. Th e registration procedure is in major part regulated by this Law, and 
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on issues that are not specifi cally regulated apply the rules of administrative 
procedure to the extent to which they correspond to the legal nature of the 
administrative things. Given the relatively short period of implementation of 
this Law, this work has made an eff ort to draw attention to some controversial 
legal issues that have occurred in practice and standproints of the court which 
are in the meantime adopted.

Key words: registration, administrative proceeding, Business Registration 
Agency, registrator, registration application.
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SOCIETAS PRIVATA EUROPAEA – КОРАК НАПРЕД
ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА У ЕВРОПИ

Резиме

Ауторка у раду анализира постојећи правни оквир у компанијс-
ком праву Европске уније, износећи разлоге који иду у прилог увођењу још 
једног облика европског привредног друштва. Потом се у раду критички 
анализирају одредбе Предлога о статуту европске приватне компаније 
и износи став о очекиваним предностима овог облика друштва, како за 
мала и средња предузећа у ЕУ, тако и за домаће привреднике.

Кључне речи: societas privata europaea, мала и средња предузећа, унифи-
кација.

I Компанијско право Европске уније – хармонизација и
унификација

Један од основних циљева Уговора о оснивању Европске заједни-
це1 (у даљем тексту: Уговор) јесте установљавање заједничког тржишта. 
Ради тога, државе чланице Европске заједнице предузеле су обавезу да 
елиминишу препреке слободном кретању добара, лица, услуга и капи-

1 Treaty establishing the European Community incorporating the amendments made by 
the Treaty of Athens, signed on 16 April 2003, OJ C 321 E/1 од 29.12.2006. године, пре-
узето са: http://eurex.europa.eu.
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тала, као и да прилагоде своје законе у мери у којој је то неопходно за 
функционисање заједничког тржишта.

Слобода кретања лица подразумева како слободу кретања и на-
стањивања физичких лица, тако и слободу оснивања правних лица, за-
право, трговачких друштава, на целокупној територији Европске зајед-
нице.

Чланом 44 (бивши члан 54) Уговора о оснивању2 прописано је да 
Савет доноси директиве у циљу постизања слободе настањивања и ос-
нивања предузећа. У другом ставу овог члана побројане су мере које ће 
Савет и Комисија нарочито предузети – на пример, тачком ф) предвиђа 
се постепено укидање ограничења слободе настањивања која се односе 
на услове оснивања агенција, филијала или пословница, тачком г) ко-
ординација заштитних одредби које се прописују предузећима ради за-
штите трећих лица, итд.

Релевантни чланови Уговора о оснивању односе се на „коорди-
нацију“ одређених области компанијског права, а користе се и изрази 
„приближавање“ и „хармонизација“ прописа.

Ниједан од ових термина не подразумева унификацију, иако у 
пракси постоје одређене области у којима је унификација нужна по при-
роди ствари – као што је, на пример, случај са објављивањем података 
у циљу заштите трећих лица, поверилаца и чланова предузећа. Дакле, 
оваквим усклађивањем требало је превасходно да буде олакшано пра-
во на оснивање привредних друштава, али и да се пронађе начин пре-
вазилажења значајних разлика између националних прописа у области 
статусног привредног права који ће бити прихватљив за све државе. У 
каснијим фазама хармонизације циљеви су нешто измењени, односно, 
реформа и хармонизација компанијског права требало је да одговори на 
изазове као што су глобализација и повећана конкуренција, раст броја 
акционара, развој финансијских тржишта, али и нових технологија.3

Хармонизација европског компанијског права може се поделити 
на четири фазе, како то чини Charlotte Villiers,4 заправо разликујући 
другу, трећу и четврту генерацију директива, које су у „таласима“ усле-
диле након почетне регулације која је за циљ имала усвајање јединстве-
них правила. То није увек био лак задатак, и често је долазило до застоја 
у овом поступку. Ипак, тренутно се корпус компанијског права Европ-

2 Ibid.
3 Klaus J. Hopt, Modern Company Law Problems: A European Perspective, Keynote Speech, 

Stockholm, 2000, преузето са: http://www.oecd.org/dataoecd/21/28/1857275.pdf, 16. 
фебруар 2008. године.

4 Charlotte Villiers, „Euroepan Company Law – Towards Democracy?“, Ashgate, 1999.
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ске уније састоји од низа директива/смерница,5 али и уредби6 којима се 
уређују основна питања статуса привредних друштава.

Ипак, треба истаћи и да хармонизација компанијског права путем 
директива није увек добијала позитивне оцене. У септембру 2001. годи-
не, Европска комисија основала је радну групу стручњака из области 
компанијског права7 чији је задатак био да предложи нови, модерни ре-
гулаторни оквир за компанијско право ЕУ. У свом завршном извештају, 
група је изразила сумњу у то да хармонизација компанијског права пу-
тем директива и даље служи жељеном развоју корпоративног права, бу-
дући да се директиве тешко мењају и стога доводе до „окамењавања“ 
корпоративних структура.8 Штавише, управо је предлог ове групе да 
се даље реформе спроводе путем других инструмената, где ће европски 
прописи давати само најшири регулаторни оквир.9

Осим хармонизације путем директива, у компанијском праву 
Европске уније учињен је и покушај својеврсне унификације. Наиме, 
усвајањем одговарајућих уредби – Уредба о европској економској ин-
тересног групацији,10 Уредба о статуту европске компаније,11 Уредба о 
статуту европске задруге12 – омогућено је оснивање нових, европских 
облика привредних друштава, на која се примарно примењују правила 
комунитарног права. Оне су стога и усвајане касније, када је одређени 
степен хармонизације прописа већ постигнут, то јест, када су основна 
правила статусног привредног права била на истим основама регули-
сана у свим државама чланицама. Ипак, иако је основна идеја иза уред-

5 Директива/смерница је посебна врста прописа Европске уније која обавезује све 
државе чланице у погледу циља који је њом предвиђен. То значи да се државама 
оставља могућност да одредбе директиве у домаће право унесу на начин који смат-
рају најподеснијим, у оквиру прописаног рока. 

6 Уредба је врста прописа Европске уније која је у целости обавезујућа за све државе 
чланице и то у оном облику у ком је донета на нивоу Уније. Она ступа на снагу у 
свим државама чланица у исто време и не постоји потреба да се њене одредбе на 
било који начин уносе у домаће право – чак постоји и забрана усвајања закона који 
би имао потпуно исти садржај као и уредба – а државе су обавезне да ставе ван 
снаге све прописе који су у супротности са неком уредбом ЕУ. 

7 High Level Group of Company Law Experts.
8 Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory 

Framework for Company Law in Europe, преузето са:  http://ec.europa.eu/internal_
market/company/docs/modern/report_en.pdf.

9 Ibid.
10 Council Regulation (EEC) No 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic 

Interest Grouping (EEIG). 
11 Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European 

company (SE).
12 Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European 

Cooperative Society (SCE).
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би била унификација, она, заправо није постигнута. Уредбама су само 
постављене основе за регулисање ових европских облика привредних 
друштава (или групација, у случају ЕЕИГ), док су државе чланице и 
даље те које детаљно регулишу њихово функционисање. Стога и уредбе 
представљају de facto инструмент хармонизације. Ипак, њихов значај у 
процесу остваривања пуне слободе оснивања правних лица у Европској 
унији тиме није умањен.

II Потреба за још једним европским обликом привредног 
друштва и постојећи оквир комунитарног права

1. Разлози Комисије

Према образложењу Комисије,13 основни разлог за покретање 
иницијативе за усвајање уредбе којом ће се регулисати нови облик ев-
ропског привредног друштва јесте побољшање конкурентности малих 
и средњих предузећа тако што ће им се кроз овај нови облик предузећа 
олакшати оснивање (схваћено као примарно и секундарно оснивање у 
смислу Уговора о ЕЗ) и функционисање на јединственом тржишту.

У истом документу износи се податак да мала и средња предузећа 
представљају 99% укупног броја предузећа у Европској унији, али да 
се само мали проценат њих бави пословањем преко граница сопствене 
државе (8%), док још мањи проценат (5%) има филијале у иностранс-
тву. Стога се прилично јасним чини потреба за додатним олакшавањем 
услова и правила за оснивање и рад и малих и средњих предузећа на 
јединственом тржишту, или, тачније, на територијама више држава. У 
исто време, Комисија14 сматра да би и већа предузећа могла да искорис-
те овај правни оквир.

Наиме, пракса је показала да постојећи комунитарни правни 
режим једноставно не представља довољан подстицај нити задовоља-
вајући оквир за прекограничну активност привредних друштава. Због 
чега је то случај?

2. Слобода оснивања привредних друштава

Одредбе Уговора о слободи оснивања, иако формулисане тако да 
се привредна друштва у погледу слободе кретања (то јест, оснивања) 

13 Commission of the European Communities „Proposal for a Council Regulation on the 
Statute for a European private company“, presented by the Commission, COM (2008) 
396/3.

14 Ibid.
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изједначавју са физичким лицима, ипак, трпе не мала ограничења. Уп-
ркос овој прокламованој једнакости, привредна друштва су, као што је 
Суд истакао15 творевине права и као такве нужно повезане са правним 
системом из кога потичу. Како би привредна друштва могла да функ-
ционишу и у оквиру надлежности других правних система, потребно 
је да им буде признат правни субјективитет и да постоје јасни, уједна-
чени критеријуми за одређивање меродавног права – права које ће се 
примењивати на оснивање и пословање привредног друштва.16 Ова пи-
тања, нажалост, нису још увек систематски решена на нивоу комуни-
тарног права, те правне празнине у овој области и даље подразумевају 
одређен степен неизвесности, а пракса Европског суда правде подлож-
на је различитим тумачењима.17 Пресуде у предметима Segers,18 Daily 
Mail,19 Centros,20 Uberseering,21 Inspire Art22 и Sevic Systems23 предмет су 
бројних академских расправа, али се чини да, без обзира на револуци-
онарни карактер који им је био приписиван, њихове практичне после-
дице нису толико далекосежне. Првобитни страх од тзв. „Делавер ефек-
та“ пресуде у предмету Centros и стварања великог броја квази-страних 
компанија (pseudo-foreign companies) или компанија-поштанских санду-
чића (letterbox companies), како се види и из података Комисије, није био 
сасвим оправдан, иако неки статистички подаци показују да је утицаја 
на оснивање друштава ипак било.24 Неки аутори25 истичу да је правна 
клима у области слободе оснивања и компанијског права последњих го-
дина значајно измењена – и то не само као последица поменутих одлука 

15 Пресуда у предмету Daily Mail.
16 У том смислу се може говорити о признању у ужем и у ширем смислу. Видети, на-

рочито: Stephan Rameloo, Corporations in Private International Law, Oxford University 
Press, 2001, стр. 10.

17 Преглед неких од мишљења изнет је у: Rameloo, нав. дело.
18 Предмет C-79/85.
19 Предмет C-81/87.
20 Предмет C-212/97.
21 Предмет C-208/00.
22 Предмет C-167/01.
23 Предмет C-411/03.
24 Како се наводи у „Commission staff  working document accompanying the proposal 

for a Council Regulationoon the Statute for a European Private Company (SPE) Impact 
Assessment“, према истраживању спроведеном за потребе Европског институ-
та за корпоративно управљање (M. Becht, C. Mayer, H. F. Wagner, Where do fi rms 
incorporate?, Working paper no. 70/2006), број друштава са ограниченом одговорно-
шћу која се оснивају у UK је после одлуке у предмету Centros порастао за 560%.

25 Видети нпр.: Robert Drury, „Th e European Private Company“, European Business 
Organisation Law Reviеw, vol. 9, issue 1.
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ЕСП већ и усвајања или предстојећег усвајања директива из ове облас-
ти26 – али да је утицај ове промене на претпостављену функцију нових 
корпоративних облика мањи него што би се могло очекивати.27

3. Уредба о статуту европске компаније

Постојећа комунитарна регулатива у односу на европске облике 
привредног друштва не представља одговарајући правни оквир за мала 
и средња предузећа. Највећи помак у овој области, Уредба о статуту ев-
ропске компаније (Societas Europea, у даљем тексту: SE) из више разлога 
не погодује прекограничном пословању малих и средњих предузећа:

− Минималан износ оснивачког капитала је висок – 120.000 
евра.28

− Неопходно је да већ постоји неки облик прекограничног пос-
ловања; сама SE се може основати само трансформацијом већ 
постојећег привредног друштва или привредних друштава или 
од стране постојећих друштава.29

− Иако је првобитна намера била увођење једнобразних правила о 
уређењу европског акционарског друштва, заправо се у односу 
на оснивање и функционисање овог облика привредног друшт-
ва може издвојити чак девет различитих нивоа регулисања,30 
сваки у надлежности другог субјекта, што отежава разумевање 
поступка оснивања и уређивања међусобних односа, и готово 
сигурно захтева ангажовање стручњака, чиме се трошкови ос-
нивања повећавају.

− Европска компанија је друштво са отвореним уписом капитала, 
што многим оснивачима не одговара.31

26 Овде се превасходно мисли на Директиву о прекограничном спајању (Directive 
2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-
border mergers of limited liability companies), као и на предлоге у вези са усвајањем 
Четрнаесте директиве о прекограничној промени седишта (Commission staff  Work-
ing document Impact assessment on the Directive on the cross-border transfer of regis-
tered offi  ce, SEC(2007) 1707.

27 Robert Drury, нав. чланак. 
28 Члан 4 ове Уредбе.
29 Члан 2 ове Уредбе.
30 Friedrich Kübler, „A Shift ing Paradigm of Euroepan Company Law“, Columbia Journal of 

European Law, Spring 2005.
31 Ово се наводи и у Предлогу уредбе о статуту европске приватне компаније. Видети 

тачку 2 уводног излагања. 
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Статистички подаци32 показују да тренутно постоји 337 регист-
рованих SE, 22 су у поступку регистрације, док је 71 SE у међувремену 
трансформисано или престало да постоји у поступку ликвидације. Дак-
ле, од тренутка ступања на снагу Уредбе до тренутка писања овог рада 
– неких 7 година – релативно мали број привредних друштава се одлу-
чио да ову могућност искористи, због наведених ограничења.

4. Оправданост

Имајући у виду анализирана ограничења постојећег комунитарног 
оквира, постало је јасно да у циљу побољшања општег правног оквира 
за пословање малих и средњих предузећа на једниственом тржишту, 
овој групи предузећа треба понудити једноставнији и бољи инструмент 
који ће олакшати прекогранично пословање. То је, уосталом, и један 
од циљева постављених у Small Business Act for Europe33 – у коме је и 
најављено усвајање Уредбе о статуту европске приватне компаније.

III Предлог уредбе о статуту societas privata europaea

1. Терминолошке напомене

Нови европски облик привредног друштва назива се на енглес-
ком European private company, на француском société privée européenne, на 
немачком Privatgesellschaft . Јасно је, дакле, да терминологија на званич-
ним језицима ЕУ не одговара у потпуности усвојеној терминологији за 
националне облике привредних друштава. Ово је и разумљиво, ако се 
има у виду чињеница да се ради о новим облицима друштава, те да је 
приликом усвајања Уредбе о статуту европске компаније учињено исто, 
те је усвојена посебна терминологија на сваком језику, или се користи 
терминологија на латинском – societas europea.

Што се тиче одговарајуће правне терминологије на српском је-
зику, у недостатку званичних превода релевантних прописа, научна и 
стручна јавност је, чини се, највише склона да користи термин европ-
ска компанија,34 уз, код неких аутора, додатно одређење као европско 

32 Преузети са: http://ecdb.worker-participation.eu.
33 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 

European Economic and Social Commitee and the Committee of the Regions „Th ink 
Small First“ a „Small Business Act“ for Europe, COM (2008) 394 Final.

34 Видети нпр.: Радован Вукадиновић, Право Европске уније, Крагујевац, 2006; Татјана 
Јевремовић-Петровић, „Европска компанија у праву ЕУ“, Међународни проблеми, 
бр. 2–3/2007, стр. 400–432. 
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акционарско друштво,35 мада је први термин чешће у употреби. Стога 
се може очекивати да ће се о овом новом облику привредног друштва у 
домаћој литератури говорити као о европској приватној компанији, као 
што то чини Радован Вукадиновић.36 У овом раду користиће се скраће-
ница латинског назива – SPE.

2. Историјат

Занимљиво је да је предлог правног уређивања овог европског 
облика привредног друштва потекао из приватне иницијативе, тачније, 
први пут је детаљно формулисан у Предлогу који је 1998. године напи-
сан и представљен у оквиру CREDA – Центра за истраживање привред-
ног права37 – Института у оквиру Привредне и индустријске коморе 
Париза. У оквиру овог Института још 1973. године написана је сту-
дија о овом облику привредног друштва – „Pour une sarl européenne“,38 
чија је ауторка и учествовала и у изради каснијег предлога. Нарочито 
је значајно што су изради потоњег предлога учествовали представници 
привредника и стручњаци из области компанијског права из неколико 
држава, те да је добио подршку Уније индустријалаца и послодавца (ра-
није UNICE, сада BUSINESSEUROPE39).40

Предлог из 1998. године детаљно је размотрен и у извештају Ви-
соке групе за реформу европског компанијског права,41 али је закључак 
био да је приоритет ипак усвајање Директиве о прекограничном спајању 
друштава,42 јер се сматрало да ће се управо овом директивом омогућити 
оно што, према мишљењу Групе, треба да буде основни циљ овог друшт-
ва – олакшавање стварања прекограничних joint venture предузећа. У 
исто време, Група је у свом извештају препоручила и да се пре него што 
Комисија изнесе формалан предлог спроведе Студија изводљивости у 

35 Нпр.: Златко Стефановић, Право Европске уније, Правни факултет Универзитета 
Унион, 2005, стр. 218.

36 Радован Вукадиновић, „Да ли је потребна европска приватна компанија као супра-
национални облик трговачког друштва у ЕУ?“, Право и привреда, бр. 5–8/2008, стр. 
645–654.

37 Centre de recherche sur le droit des aff airs, више података о центру може се пронаћи 
на њиховој интернет страници: www.creda.ccip.fr.

38 LITEC, coll. „le Droit des Aff aires“, 1973.
39 Више података видети на: www.businesseurope.eu.
40 Report of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company 

Law in Europe, preuzeto sa: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/
report_en.pdf. 

41 Ibid.
42 Ibid.
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вези са SPE. То је учињено, те је у Студији изводљивости о Европском 
статуту за МСП43 учињена не само анализа тада постојећег предлога, 
већ и препоручен избор најцелисходнијих решења. Коначно, Предлог 
Уредбе о статуту SPE представљен44 је 2008. године.

3. Основне карактеристике предлога

а) Основне одредбе

Предлогом уредбе о Статуту societas privata europaea (у даљем 
тексту: Предлог), предвиђено је да се овај облик друштва оснива као 
европско друштво са ограниченом одговорношћу – European private 
company with limited liability, société privée européenne à responsabilité limitée, 
Europäischen Privatgesellschaft  mit beschränkter Haft ung,45 што значи да се 
ради о посебном облику друштва са ограниченом одговорношћу, које је 
уједно и блиско концепту затвореног акционарског друштва.46 Societas 
privata europaea има својство правног лица, и регистровано седиште на 
територији ЕУ. Овакво привредно друштво у свом називу мора садржа-
ти скраћеницу SPE.47

За разлику од SE, SPE могу оснивати и физичка и правна лица, 
при чему се под правним лицима подразумевају привредна друштва из 
члана 48 Уговора о оснивању ЕЗ, као и европски облици привредних 
друштава (европска компанија, европкса задруга, европска економска 
интересна групација). Занимљиво је приметити да у Предлогу уредбе 
нису прописана никакви додатни услови у вези са оснивачима – нити 
захтев да се физичка лица баве привредном делатношћу, као у случају 
ЕЕИГ, нити да постоји претходна веза привредног друштва-оснивача 
са привредом друге државе чланице, као у случају SE. Надаље, могућ-
ност да се SPE оснива ex nihilo од стране физичких лица отвара пут и 
за власнике малих и средњих предузећа из држава нечланица, као што 

43 Feasibility Study of a European Statute for SMEs – цео извештај је доступан на фран-
цуском језику и може се преузети са: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/
craft /craft priorities/doc/en_resume_rapport_fi nal.pdf, док је кратак преглед извештаја 
на енглеском језику доступан на: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft /
craft -priorities/doc/en_resume_rapport_fi nal.pdf. Са исте интернет странице (http://
ec.europa.eu/internal_market/company/epc/index_en.htm) могу се преузети и остали 
документи који су претходили усвајању предлога Уредбе о статуту SPE.

44 Commission of the European Communities „Proposal for a Council Regulation on the 
Statute for a European private company“ presented by the Commission, COM (2008) 
396/3.

45 Члан 1 Предлога.
46 Радован Вукадиновић, нав. чланак, стр. 650.
47 Члан 6 Предлога.
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је Србија, да оснивањем препознатљивог европског облика привредног 
друштва пласирају своје производе и услуге на тржиште ЕУ.

б) Меродавно право

Један од циљева Предлога јесте да се постигне што већи степен 
унификације правила којима се регулише оснивање и функционисање 
SPE, како би се малим и средњим предузећима, којима је SPE намењено, 
олакшало његово оснивање. Надаље, идеја је да се уместо компликова-
ног система регулисања и честог упућивања на примену националног 
права, као у случају Уредбе о SE,48 успоставе чвршћа, јаснија и једнос-
тавнија правила, у којима се примат даје комунитарном праву и ауто-
номији воље оснивача. Стога је Предлогом предвиђено да ће се на SPE 
примењивати:

1) Одредбе Уредбе о статуту SPE (у даљем тексту: Уредба);
2) Одредбе Уговора о оснивању SPE, при чему је изричито про-

писано шта се најмање овим Уговором мора прописати. У Анексу I уз 
Предлог наведен је минималан обим питања која се имају регулисати 
Уговором о оснивању – то су она која се односе на оснивање, уделе, ка-
питал и унутрашњу организацију друштва, а која нису већ регулисана 
самом Уредбом.

3) Одредбе националног права, када је то Уредбом предвиђено. Из 
Предлога произлази да ће се одредбе националног права оне државе у 
којој SPE има своје регистровано седиште, а које се иначе примењују 
на друштва са ограниченом одговорношћу, примењивати на она питања 
која нису поменута у Анексу I, као и на она питања која нису обухваће-
на компанијском правом – дакле питања у вези са радним правом, сте-
чајним поступком, и слично.49

На овај начин се исправља грешка учињена у Уредби о статуту SE, 
где се одустало од идеје потпуне регулације на комунитарном нивоу и 
прешло на половично регулисање, што је довело до упућивања на вели-
ки број различитих прописа.50 Можда је тачно да је у тренутку усвајања 
Уредбе о SE такво регулисање одиста и представљало највећи могући 
степен европеизације неког облика привредног друштва,51 но од тада је, 
како је већ истакнуто, постало очигледно да је целисходније усвојити 

48 Видети нпр. члан 9 Уредбе о статуту SE и бројна упућивања на примену национал-
ног права – било оног усвојеног ради примене Уредбе о статуту SE или оног које се 
у држави у којој SE има седиште примењује на акционарска друштва. 

49 Члан 4 Предлога. 
50 Видети фусноту 30. 
51 О томе видети: Татјана Јевремовић Петровић, нав. чланак, стр. 206.
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што већи број униформних правила, у исто време дозвољавајући флек-
сибилност у погледу унутрашње организације друштва.

в) Поступак оснивања

Предлогом је предвиђено да се SPE може основати како ex nihilo, 
тако и трансформацијом постојећег друшта, поделом или спајањем пос-
тојећих друштава. Уколико се SPE оснива ex nihilo, примењују се одредбе 
Уредбе, док се на трансформације, поделе и спајања примењују одредбе 
националног права меродавног за друштво које се трансформише или 
које се дели, или за друштва која се спајају.

SPE мора имати регистровано седиште и главну управу или глав-
но место пословања на територији неке од држава чланица, но, не може 
се захтевати да регистровано седиште и главна управа или главно место 
пословања морају бити у истој држави.52 SPE такође може и променити 
седиште без претходне ликвидације.

Сам поступак оснивања и регистрације SPE није детаљно пропи-
сан Предлогом, већ се упућује на примену одредаба националног права 
усвојеног складу са Првом директивом из компанијског права,53 (чије 
одредбе се примењују и на обавезно објављивање података) уз инсис-
тирање на поједностављењу поступка и ниској цени поступка регистра-
ције. Већ самим Предлогом је прописано који документи и исправе се 
имају приложити приликом регистрације, и државе чланице не смеју у 
том смислу постављати веће захтеве. Пријава се може поднети и елект-
ронским путем. Законитост и исправност докумената контролише или 
неки правосудни или управни орган, или јавни бележник.

г) Капитал и удели

Како је SPE друштво са ограниченом одговорношћу, капитал 
друштва је подељен на уделе, и њима се не може јавно трговати.54 Што 
се тиче износа минималног оснивачког капитала, он је прописан као 
изузетно низак – 1 евро.55 Ово представља значајно одступања од тради-
ционалног становишта усвојеног у већини националних закона да ви-
сок износ минималног оснивачког капитала представља јачу гаранцију 
за повериоце и трећа лица. У објашњењу Предлога износи се став да у 

52 Ово је изричито регулисано чланом 7 Предлога. Наспрот томе, у случају SE, државе 
чланице могу истаћи овај захтев. Видети чл. 7 Уредбе о SE. 

53 Директива 68/151/ЕЕЗ.
54 Члан 3 Предлога. 
55 Члан 19 Предлога.
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модерно време повериоци већу пажњу обраћају на друге аспекте пос-
ловања, као што је проток новца, а које представљају бољи показатељ 
солвентности друштва. Осим тога, истиче се да различита привредна 
друштва имају различите потребе у односу на капитал, у зависности 
од своје делатности, те да чланови друшта свакако могу те потребе нај-
боље да оцене. Јасно је да чињеница да је минимални оснивачки капи-
тал прописан у овако ниском износу не значи да ће се ова одредба увек 
и доследно примењивати – то само значи да се олакшава оснивање SPE 
и прилагођавање износа оснивачког капитала потребема оснивача и де-
латности друштва.

Правила у вези са уделима, исплатом добитка, иступањем и ис-
кључењем чланова друштва су или прописана Уредбом или су оснивачи 
обавезани да их пропишу Уговором о оснивању. Уредбом су прописана 
и правила о могућности откупа сопственог капитала.

д) Организација SPE

Предлогом је такође предвиђен висок степен аутономије оснивача 
приликом избора начина унутрашње организације SPE. Ипак, чланом 
27 Предлога установљено је изузетно значајно правило – таксативно 
је набројано које одлуке морају донети чланови друштва, а не управ-
ни орган.56 Остале одлуке доноси управни орган друштва. Структура 
управног органа (број директора, управни и надзорни одбор или само 
управни одбор) регулише се Уговором о оснивању – ово важи и за де-
таљније одредбе у вези са лицима која могу бити именована на функцију, 
почетком и престанком вршења функције, мандатом, и слично. Уредбом 
се, занимљиво, прописује обавеза директора да поступају у интересу 
друштва, као и њихова одговорност за штету коју SPE претрпи ако они 
поступе супротно обавезама прописаним Уредбом, Уговором о осни-
вању или одлуком чланова друштва.

ђ) Учешће запослених у управљању

За разлику од Уредби о SE и SCE, које су допуњене посебним ди-
рективама о учешћу запослених у управљању овим облицима друштава, 
Предлог Уредбе о SPE у односу на ово питање упућује на национално 
право оне државе у којој SPE има регистровано седиште.57 На овај на-
чин, став је Комисије изражен у објашњењу Предлога, у погледу учешћа 
запослених у управљању SPE неће бити ни више ни мање привлачна за 

56 Правила о кворуму и начину доношења одлука у великој мери су остављена да 
буду регулисана Уговором о оснивању. 

57 Члан 34, став 1 Предлога. 
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осниваче од сличних облика привредних друштава основаних у складу 
са националним правом.58 У случају прекограничних спајања SPE или 
SPE sa другим друштвима, примењују се одредбе Директиве о прекогра-
ничном спајању.

Ипак, овим се правила о учешћу запослених у управљању SPE не 
исцрпљују. Чланом 38 Предлога прописана су и правила у вези са споразу-
мима о учешћу запослених у управљању SPE, на исти начин као и Уредби о 
SE. Предлогом је предвиђено да се овај члан такође примењује на питања 
учешћа запослених у случају промене регистрованог седишта SE.59

е) Промена регистрованог седишта

Могућност промене регистрованог седишта привредног друштва 
без претходне ликвидације представља значајан подстицај мобилности 
компанија на унутрашњем тржишту. По први пут је ова могућност била 
прописана Уредбом о статуту SE, те су и релевантне одредбе Предлога 
Уредбе о статуту SPE у великој мери њима инспирисане, с тим што се 
тежи поједностављењу поступка, како за SPE, тако и за надлежне органе 
који треба да изврше регистрацију, односно избришу SPE из регистра. У 
том циљу је Предлогу уредбе и додат Анекс II – формулар о обавештењу 
о промени седишта SPE.

Предлогом је такође предвиђено да државе чланице треба да ус-
воје додатне прописе потребне за делотворну примену ове Уредбе, што 
се нарочито односи на поступак регистровања и промене седишта.

IV Уместо закључка – будућност Предлога

Реакције на Предлог су различите, и не иду све у прилог усвајању 
Уредбе као најбољег инструмента за регулисање овог облика привредног 
друштва.60 Такође су изнете и примедбе у вези са недостатком транс-
парентности поступка усвајања Предлога и потребе за учешћем већег 
броја актера у законодавном поступку.61 Надаље, на конференцији коју 

58 Commission of the European Communities „Proposal for a Council Regulation on the 
Statute for a European private company“, presented by the Commission, COM (2008) 
396/3.

59 Члан 34, став 3 Предлога. 
60 На пример, изложено је и мишљење да би можда директива представљала бољи и 

флексибилнији начин регулисања овог облика друштва. Види: http://ec.europa.eu/
internal_market/company/docs/epc/presentations/dekluiver_en.pdf.

61 „European private company statute must respect workers’ participation rights“ – 
Resolution adopted by the ETUC Executive Committee at their meeting in Brussels on 
15–16 October 2008, преузето са: www.etuc.org.
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је организовала Европска комисија у вези са Предлогом изнети су број-
ни предлози у вези са побољшањем његових одредаба – како би се ус-
поставио што јаснији и једноставнији правни оквир, а у исто време пос-
тигао што већи степен унификације, и сходно томе, правне сигурности 
за МСП.62

Европски парламент је такође изнео конкретне предлоге у вези 
са изменом појединих чланова Предлога, предлажући, на пример, пос-
тојање елемента прекограничне активности као предуслов за оснивање 
SPE,63 подизање износа минималног оснивачког капитала на са 1 на 
10.000 евра.64

Стога треба очекивати, а и најављене су65 измене Предлога уред-
бе, али и непромењени став Комисије у вези са потребом увођења овог 
новог облика привредног друштва.66 Због тога је можда и незахвално 
давати детаљне оцене Предлога, већ је упутније осврнути се на оправ-
даност изворног приступа Комисије.

Без обзира на коментаре изнете у теорији и пракси у вези са пот-
ребом увођења SPE, нарочито након развоја комунитарног законодавс-
тва и новије праксе Европског суда правде, о чему је раније било речи 
у раду, чини се би постојање униформног европског правног оквира за 
мала и средња предузећа могло представљати јачи подстицај за повећање 
њихове мобилности и појачану активност на целокупном унутрашњем 
тржишту него што то представља хармонизација националних законо-
давстава и дозвољеност прекограничних спајања. У свим поменутим 
случајевима, ипак, остаје се при примени националног законодавства 
државе чланице домаћина, те питање признања, меродавног права и 
познавања страног права остају потенцијална препрека за осниваче и 
чланове друштва.

Осим тога, није занемарљив аргумент који износи Robert Drury, је-
дан од чланова радне групе за израду Предлога67 у вези са препознатљи-
вошћу овог облика привредног друштва за трећа лица, што би било на-
рочито значајно за нове државе чланице ЕУ (и, како је већ истакнуто, и 
привреднике из држава нечланица), чији облици сличних привредних 
друштава нису познати ширем кругу инвеститора и поверилаца.

62 За детаље видети: http://ec.europa.eu/internal_market/company/epc/conference_en.htm.
63 European Parliament Committee on Legal Aff airs Draft  Report on the proposal for a 

Council regulation on the Statute for a European private company, 2008/0130(CNS), стр. 
10.

64 Ibid, стр. 17.
65 Више види: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/epc/presentations/closing_

en.pdf.
66 Ibid.
67 Robert Drury, нав. чланак, стр. 3.
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Упркос примедбама у вези са недостатком флексибилности уред-
бе као начина регулисања,68 јасно је да у комунитарном правном систе-
му она представља инструмент унфикације, а унификација је неопходна 
уколико се жели постићи једноставност и извесност. Искуства у вези 
са Уредбом о статуту SE говоре да широко поље супсидијарне примене 
националног права не даје задовољавајуће резултате, па чак донекле до-
води у питање европску, то јест, наднационалну природу SE.

Будуће усвајање Уредбе о SPE стога треба поздравити као још 
један значајан корак ка побољшању функционисања јединственог тр-
жишта, и као прилику за МСП, нарочито из нових држава чланица да 
без великих улагања покушају да се пробију на тржишту ЕУ.

Mag. Ana KNEŽEVIĆ BOJOVIĆ
Research Assistant, Institute of Comparative Law, Belgrade

SOCIETAS PRIVATA EUROPAEA – A STEP FORWARD 
FOR SMEs IN EUROPE

Summary

Th e author analyses the existing legislative framework of EU company 
law, stating the reasons in favour of introduction of another form of a European 
company. Th e author then goes on to critically analyse the provisions of the 
Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Private 
Company and explains the expected benefi ts of this form of company for SMEs 
in the EU and Serbian entrepreneurs alike.
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68 Видети фусноту 46.
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ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ЕВРОПСКЕ ЕКОНОМСКЕ
ИНТЕРЕСНЕ ГРУПАЦИЈЕ

Резиме

Остваривање прекограничне сарадње међу привредним субјекти-
ма држава чланица Европске уније је до 1989. године било отежано услед 
бројних правних, административних и фискалних препрека. Постојећи 
правни облици вршења привредне делатности, попут удружења и појед-
ностављеног акционарског друштва, нису били довољно флексибилни. 
Стога је европски законодавац усвојио Регулативу којом је омогућио да 
прилично широк круг заинтересованих лица остварује сарадњу преко 
Европске економске интересне групације. Групација има помоћни карак-
тер у односу на чланове која је чине. Њен циљ је искључиво да олакшава 
и развија привредне активности чланова, те да побољшава и увећава 
резултате те активности. Оснива се и уређује уговором чланова, уз 
поштовање одређених императивних ограничења из Регулативе и евен-
туално националног права. За двадесет година примене показала се као 
успешан модел. Није напуштена упркос стварању Европске компаније и 
Европске задруге.

Кључне речи: Европска економска интересна групација, сарадња при-
вредних субјеката, уговор о оснивању, помоћни карактер 
у односу на чланове, делатност, управљање.
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I Увод

За потребе привредних друштава у Европској унији, која су тра-
жила могућности за заједнички рад, ван класичних правних облика, Са-
вет министара Европских заједница је усвојио Регулативу број 2137/85 
дана 25. јула 1985. године,1 којом је увео нови правни облик и омогућио 
непосредну прекограничну сарадњу на основу одредаба комунитарног 
права.2 Предвиђено је да предметна Регулатива почне да се примењује 
од 1. јула 1989. године.

Реч је о правном облику сарадње који је већ постојао у праву 
Француске, а који носи назив Европска економска интересна групација 
(скраћено ЕЕИГ или групација). Француски узор, уведен је у правни 
систем Пете републике Уредбом број 67–821 од 23. септембра 1967. го-
дине.3

Као основни циљ оснивања једне Европске економске интересне 
групације наведено је олакшавање или развој привредне активности ње-
них чланова, побољшање или увећање резултата те активности. Тиме у 
први план није стављено као циљ остваривање добити за групацију, већ 
је циљ да се њена активност повеже са привредном активношћу чланова 
и да има само помоћни карактер у односу на њих.4 Другачији исход, по 
тумачењу теорије и праксе, значио би стварање фактичког друштва.5

Предмет активности ЕЕИГ може бити грађанскоправни и при-
вредноправни. Без обзира на предмет активности, Трговински законик 
Француске прописао је обавезу уписа овог привредног субјекта у Регис-
тар трговине и привредних друштава.6

Када је у питању капитал, француски узор није предвидео оба-
везни минимум, тако да ЕЕИГ може имати капитал само 1 евро, а врло 
мали број групација је исказао свој капитал у износу преко 10.000 
евра.

1 Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un 
groupement européen d’intérêt économique (GEIE), JO L 199 du 31.7.1985, p. 1–9. 

2 Ph. Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, 12e édition, Dalloz, Paris, 2008, стр. 
783.

3 Décret n° 67–236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, JO 24 mars 1967 et 
rect. 29 mars et 1er juin 1967; F. Deboissy, G. Wicker, Code des sociétés et autres groupe-
ments, Litec, Paris, 2006, стр. 440. 

4 Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un 
groupement européen d’intérêt économique (GEIE), чл. 3, ст. 1.

5 Ph. Merle, нав. дело, стр. 782.
6 Француски Трговински законик, чл. L. 252–1.
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Почевши од дана када је у регистар уписана прва ЕЕИГ,7 па до да-
нас образовано је 1.221 Европских економских интересних групација.8 
Највише их је образовано у Француској и Белгији.9

II Оснивање

Јачање сарадње између привредних друштава држава чланица 
Европске економске заједнице успоравале су бројне препреке. Највећи 
број препрека је био фискалне и админситративне природе.10 Те пре-
преке је, бар делом, уклонила Регулатива о број 2137/85 дана 25. јула 
1985. године.

Предметна Регулатива препустила је државама чланицама ЕЕЗ да 
суверено одлуче да ли ће новом правном институту признати правни 
субјективитет. Другим речима, могуће је, идући од државе до државе, 
постојање европских економских интересних групација као правних 
лица и као групација лица без својства правног лица. Тако, француски 
Трговачки законик (чл. L. 252–1) признаје ЕЕИГ својство правног лица, 
док је одговарајући италијански и немачки прописи не сматрају прав-
ним лицем.11

Када је у питању број чланова односно оснивача, Регулатива про-
писује да их мора бити најмање два. Тиме је овај правни облик постао 
отворен привредна друштва, правне облике јавног или приватног пра-
ва,12 али и за установе високог образовања,13 као и за физичка лица. 
Оба члана ЕЕИГ морају имати држављанство различитих држава чла-
ница ЕЕЗ.

Што се оснивачког акта тиче, ЕЕИГ се оснива уговором оснива-
ча. Уговор о оснивању мора да садржи пословно име, седиште, предмет 
делатности и време за које се групација оснива. Уколико временски рок 
није предвиђен, сматра се да је основана на неодређено време.

7 Ph. Merle, нав. дело, стр. 784.
8 Званична интернет страница Европске комисије, доступно на: http://ec.europa.eu/

index_fr.htm, 31.03.2009.
9 Ibidem.
10 М. Cozian, A .Viandier, F. Deboissy, Droit des sociétés, 18e édition, Litec, Paris, 2006, стр. 

538; Ph. Merle, нав. дело, стр. 783.
11 З. Стефановић, Право Европске уније, 3. издање, Службени гласник, Београд, 2008, 

стр. 262.
12 З. Стефановић, нав. дело, стр. 260.
13 Ph. Merle, нав. дело, стр. 784.



ПРИВРЕДНА ДРУШТВА Право и привреда

250

Будући да се чланови групације морају бити држављани чланица 
ЕЕЗ, седиште групације мора бити у једној од држава чланица Европ-
ске уније, што не забрањује евентуално премештање, али само у другу 
државу чланицу уније. Ипак, добијање својства правног лица у једној 
држави чланици, не значи исто у другој. Тако, на пример, у Француској, 
ЕЕИГ стиче својство правног лица од тренутка уписа у Регистар при-
вреде и друштава. За чланове ЕЕИГ, пак, довољно је да имају централно 
седиште на територији државе чланице ЕЕЗ.

У погледу капитала, Регулатива није прописала минимални осни-
вачки капитал за ЕЕИГ, тако да она може бити основана са или без ка-
питала. Због тога, групацији није дозвољено да врши јавни упис акција 
нити емитовати обвезнице, за разлику од ЕИГ у Француској која јој је 
била узор.

Најзад, ЕЕИГ не може запошљавати више од 500 лица.

III Правни положај ЕЕИГ и њених чланова

Одговорност за обавезе ЕЕИГ је умногоме последица непостојања 
минималног износа капитала за оснивање, али и заштите трећих лица 
која са њом ступају у уговорне односе. Без обзира на то да ли је група-
ција стекла својство правног лица или не за обавезе одговара групација, 
али и њени чланови. Ипак, то није случај када је сама групација у стању 
да измири своје обавезе.

У интерним односима, тако, чланови једни према другима и пре-
ма самој групацији одговарају, за обавезе из њене делатности, по прави-
лу према висини уложеног. У начелу, уговор чланова уређује унутрашње 
односе. У недостатку договора, чланови одговарају на једнаке делове.

У односу према трећим лицима, чланови групе од тренутка сти-
цања тог својства, за обавезе ЕЕИГ одговарају солидарно са њом. Све 
евентуалне последице такве одговорности уређују се националним 
правом држава чланица ЕУ. Поверилац се за плаћање може обратити 
вансудским путем, чиме ЕЕИГ као дужника ставља у доцњу. Уколико, 
ЕЕИГ не може да измири своје обавезе, за њих ће одговарати чланови 
групације. Поверилац, тада, може да се обрати било ком члану ЕЕИГ, 
па ако успе да се од њега наплати, овај има право регреса од других 
чланова. Одговорност чланова је тада неограничена и солидарна. Таква 
одговорност члана постоји за време његовог чланства и пет година по 
његовом престанку.

Следећи овакав правни положај чланова, одлука о пријему новог 
члана у ЕЕИГ захтева једногласност дотадашњих чланова. Међутим, 
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судска пракса у одређеним државама сматра да, уколико се захтева јед-
ногласност, ништа не спречава ретроактивно дејство таквог пријема.14

Сваки нови члан ЕЕИГ преузима права, али и обавезе које су пос-
тојале до његовог стицања својства члана. Овде није у питању импера-
тивна одредба, па чланови ЕЕИГ могу уговорити и другачије решење. 
Али, због поштовања правне сигурности, уговарање оваквог ослобођења 
мора бити објављено, како би производило правна дејства.

За чланство у ЕЕИГ су постављени рестриктивни услови. Пре-
ма чл. 4 Регулативе чланови ЕЕИГ могу бити друштва у смислу чл. 48 
Уговора,15 као и други облици јавног или приватног права, основани 
у складу са законодавством државе чланице. Осим тога, чланови могу 
бити физичка лица која обављају производну, трговинску, занатску, 
пољопривредну или делатност слободних професија или других услуга.

Државама чланицама ЕЕЗ је остављена могућност да ограниче 
број лица у групи којој је признат правни субјективитет на 20 чланова. 
Такође, оне могу искључити или ограничити одређеним категоријама 
физичких лица, привредних друштава или групација могућност да пос-
тану чланови ЕЕИГ, из разлога заштите јавног интереса.

Сваки члан може свој удео или његов део у ЕЕИГ цедирати дру-
гом члану или трећем лицу. У последњем случају то захтева једногласну 
одлуку осталих чланова. Из напред наведеног уочава се врло изражен 
степен узајамног поверења који се захтева међу члановима (intuitu per-
sonae).16

Порескоправни положај ЕЕИГ се може поредити са оним код 
друштава лица. Следствено, добит је непосредно опорезована према 
броју чланова групе. Уколико група остварује губитак, што је често 
случај са таквим структурама у повоју, сваком члану урачунаће се његов 
удео у губицима.

IV Делатност

Као што је већ речено, ЕЕИГ може имати грађанскоправни и при-
вредноправни предмет делатности. Tако, делатност ЕЕИГ може бити 
индустријска, трговинска, занатска, пољопривредна или пак нека од 

14 CA Paris, 3 mars 2000, F. Deboissy, G. Wicker, Code des sociétés et autres groupements, 
Litec, Paris, 2006, стр. 438.

15 Traité instituant la Communauté économique européenne, 1957, version consolidée JO 
n°C 325 du 24 décembre 2002.

16 М. Васиљевић, Компанијско право – Право привредних друштава Србије и ЕУ, 2. 
измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 
2007, стр. 657.
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делатности слободних професија. Међутим, како њена делатност није 
стицање добити, већ је споредна у односу на делатност њених чланова, 
то се као делатност може јавити истраживање, информисање или 
рачуноводство. Врло интересантан пример је сарадња у социјалном 
сектору.17 Уколико, ипак, ЕЕИГ стекне одређену добит, она не припада 
групацији. Добит деле чланови групације, и то према томе како је 
уговорено. Уколико нема одговарајуће одредбе у уговору, добит ће се 
поделити на једнаке делове.

Када су у питању остварени успешни примери сарадње ко-
ришћењем овог правног облика, могу се навести следећи:

– у области индустрије возила – ИВЕКО (група Фиат) и Рено су 
основали две ЕЕИГ ради заједничког развоја делова за лака 
моторна возила, од којих је једна регистрована у Француској, а 
друга у Италији;

– са циљем извоза бродова за поморски надзор економских зона, 
„Атланска градилишта“ и немачко предузеће за бродоградњу 
„Бремер Вулкан“ основали су ЕЕИГ „Еврокорвет“;

– француска корпорација „ЕДФ Рон–Алп“ покренула је оснивање 
ЕЕИГ у области нуклеарне енергије;

– у области телевизијске продукције, ТВ канал АРТЕ (Удружење 
које се односи на европску телевизију)18 и ЕЕИГ VISION 1250, 
основана ради промовисања европске норме телевизијске про-
дукције високог квалитета;

– ЕЕИГ које су основали чланови из исте слободне професије19 
– адвокати, ревизори, јавни бележници итд. (на пр. Libralex);

– Талис (Th alys) и Евростар (Eurostar);
– у неким државама ЕЕИГ могу основати правосудни администра-

тори, стечајни управници20 и секретари трговинских судова.21

У Француској, која им је постојбина, су се успешно показале сле-
деће ЕИГ: главне радио станице, „Cap Sogeti – Sesa“, „Carte bancaire“, 
„Conseil national des barreauх“, „Conference des batonniers“, „Barreau de 
Paris“, „French Mapping Group“, „GIEEV“, „Ile – de – France Loisirs“, „PMU“, 
„Qualite – Marennes – Oleron“, „Socotel“ итд.22

17 АРСЕАА, Регионална асоцијација за заштиту деце, адолесцената и одраслих лица, 
основана 1999.

18 М. Cozian, A .Viandier, F. Deboissy, нав. дело, стр. 539.
19 P. Le Cannu, Droit des sociétés, 2e édition, Monchrestien, Paris, 2003.
20 Француски Трговински законик, чл. L. 811–7 и L. 812–5.
21 Француски Законик о правосудној организацији чл. L. 821–1.
22 F. Deboissy, G. Wicker, нав. дело, стр. 434.
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Посматрајући њену делатност, ЕЕИГ показује одређене сличности 
са друштвом за један одређени посао joint venture. Сличност се посеб-
но види у томе што су оба облика инструмент међународне или пре-
кограничне сарадње. Ипак, ЕЕИГ је облик основан искључиво у корист 
својих чланова, а сама не може остваривати добит.

Када је поредимо са удружењима, ЕЕИГ је слична са пословним 
удружењем. Сличност са пословним удружењима се види како у начину 
оснивања, тако и у циљу. Разлике се могу приметити код одговорности, 
према томе да ли је посао закључен у име друштва као члана или свих 
друштава заједно.23 Осим тога, удружење није привредни субјекат. Та-
кође, ЕЕИГ има већу правну способност у односу на удружења. У хрват-
ском праву, рецимо, постоји „господарско интересно удружење“ са врло 
сличним карактеристикама.

Такође, има одређених сличности са фактичким друштвом. Али, 
за разлику од фактичког друштва, ЕЕИГ је прописно основана, али не 
сме развити своју посебну делатност која би се косила са циљем осни-
вања. Уколико је од почетка основана супротно том циљу, она се на-
лази у истој позицији као фактичко друштво. Такође, ако би изгубила 
помоћни карактер поставило би се питање њене ништавости. При том, 
ништавост не би смела да има ретроактивно дејство. То је првенствено 
последица заштите интереса трећих лица.

Она је специфичан институт сарадње, који се заснива на уговору. 
Али уместо да предмет буде у служби јачања саме ЕЕИГ, он је у служби 
јачања предмета делатности чланова ЕЕИГ.

V Забрањене делатности

Европска економска интересна групација, у складу са циљем свог 
оснивања и предвиђеном делатношћу, не може обављати одређене де-
латности које би се са њима косиле. Осим тога, ЕЕИГ као помоћни инс-
титут својих чланова, не може обављати делатности које су њима сами-
ма забрањене.24

Тако, ЕЕИГ не може, непосредно или посредно, вршити овла-
шћења управљања или контроле делатности њених чланова или делат-
ности другог привредног субјекта, посебно када је реч о персоналним 
решењима, финансијама или улагањима. Групација, такође, не може 
поседовати, непосредно или посредно, ни по каквом основу, никакав 
удео или акције, у другом привредном субјекту који је њен члан. Таква 

23 М. Васиљевић, нав. дело, стр. 575.
24 CA Paris, 3e ch. A, 21 mars 2006, Recueil Dalloz, N° 18, 2006, стр. 1232.
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ситуација је могућа, само у мери у којој је то неопходно за остваривање 
циља ЕЕИГ или иде у корист њених чланова.

Како би се спречила евентуална злоупотреба овог правног обли-
ка, друштва не могу користити ЕЕИГ ради одобравања зајмова члано-
вима управе друштва или са њим повезаним лицима, уколико су такви 
споразуми подвргнути строгим условима одобравања или контроли у 
државама чије је право позвано да се примењује на то друштво.

Такође, групација не може бити предмет споразума о преносу 
добара између друштва и члана управе или другог лица повезаног са 
њим, осим у оној мери у којој то омогућавају закони држава који се при-
мењују на друштва.

Најзад, ЕЕИГ не може бити члан друге ЕЕИГ, будући да би се тиме 
потпуно изиграла њена сврха, а то је везаност за привредну делатност 
својих чланова и помоћни карактер групације у односу на чланове.

VI Управљање

Органи управљања ЕЕИГ су чланови колегијално (скупштина) и 
једно или више лица које управљају – руководиоци.25 Уговором о осни-
вању могуће је предвидети и друге органе.

Заједничке одлуке се доносе у скупштини. У одлучивању, сваки 
члан располаже с једним гласом. Уговором је могуће одредити да од-
ређени чланови имају више од једног гласа, али под условом да тако 
нико не стекне већину гласова. Међутим, за одређене одлуке захтева се 
сагласност свих чланова: промена делатности, промена у броју гласова 
којим располажу чланови, промена у начину одлучивања, продужење 
трајања ЕЕИГ, промена улога или обавеза чланова. У оквиру органа гру-
пације, чланови могу донети сваку одлуку која се тиче предмета њене 
делатности.

Једном Европском економском интересном групацијом могу уп-
рављати и заступати је једно или више лица. То могу бити физичка и 
правна лица, али правна лица увек мора представљати физичко лице, 
као стални представник. Када је у питању одговорност, физичко лице 
које представља правно лице – члана ЕЕИГ одговара, у неким државама, 
за обавезе свог властодавца као предузетник.26 Ако има више лица која 
управљају, свако од њих представља групацију.

Будући да може имати више лица која њом управљају, свако од 
њих може преузети обавезе за ЕЕИГ. Чак и уколико је лице које управља 

25 М. Васиљевић, нав. дело, стр. 656.
26 Француски Трговински законик, чл. L. 252–6; Ph. Merle, нав. дело, стр. 785.
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прекорачило границе својих овлашћења, групација ће бити обавезана. 
Претходно важи само ако је треће лице било савесно, односно није зна-
ло нити морало знати за прекорачење овлашћења.

Како би се предупредила таква ситуација, могуће је предвидети у 
оснивачком акту да лице које управља, при преузимању обавеза, мора 
обезбедити потпис још једног или више лица, али се такав акт мора 
објавити да би производио правна дејства према трећим лицима.

У сваком случају, унутрашња организација ЕЕИГ зависи од одред-
би уговора којим су уређени међусобни односи чланова.

VII Промене и престанак

Европска економска интересна групација може променити облик 
и постати ортачко друштво или пак интересна групација одговарајућег 
националног права, ако је оно предвиђа. Тада неће доћи до престанка 
нити до настанка новог правног лица, већ је реч о класичној промени 
правне форме. Такође, привредна друштва или удружења могу проме-
ном облика постати ЕЕИГ.

До престанка ЕЕИГ може доћи из разлога ништавости или лик-
видацијом. Ништав може бити уговор о оснивању или пак радње ЕЕИГ 
супротне Регулативи број 2137/85 или прописима националног права. 
Такође је могуће да оснивање ЕЕИГ буде ништаво због предмета делат-
ности. Реч је тада о апсолутној ништавости, на коју се може позивати 
свако заинтересовано лице Осим и наведених разлога, до ништавости 
овог института може доћи и из разлога антиконкуренцијског пона-
шања.27

VIII Закључак

На европском нивоу ЕЕИГ представља недовољно искоришћен 
правни облик сарадње. Као европска институција, она је оригинална, 
зато што њени чланови нису ограничени државним границама. Упркос 
већој одговорности чланова, она је врло флексибилан облик и омогућа-
ва комерцијализацију делатности њених чланова. Будући да се знатно 
уређује уговором, чланови имају могућност да, на основи међусобног 
поверења, развију снажну прекограничну сарадњу.

Европска економска интересна групација није привредно друшт-
во, али није ни удружење. За двадесет година примене у правним систе-

27 P. Scholer, „Nullité d’un GIE pour activité incompatible“, Bulletin Joly Sociétés, N° 8–
9/2006, § 217, стр. 1072.
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мима држава чланица ЕЕЗ, забележила је одређени успех. Ипак, неке од 
групација су од самог почетка имале спорове (на пр. телевизијски канал 
француско-немачке продукције АРТЕ). Међутим, то не баца сенку на 
предности које је показала. Свакако, ЕЕИГ ће моћи да их покаже и у 
новим и будућим државама чланицама Европске уније.

Djuro М. DJURIC, LL.M.
Belgrade Banking Academy – Faculty for Banking, Insurance
and Finance
Ph.D Candidate of Law Faculty of University
Paris 1 – Panthéon Sorbonne and University of Belgrade

TWENTY YEARS OF EUROPEAN ECONOMIC 
INTEREST GROUPING

Summary

Cross border cooperation between business entities of the European 
Union member states was hindered till 1989 due to existence of many legal, 
administrative and fi scal milestones. Existing legal forms of economic activities 
such as association and joint stock company were not fl exible enough. Th erefore 
the European legislator adopted the Regulation which made possible cooperation 
between a wider circle of interested entities through European Economic Interest 
Grouping. Th e grouping has auxiliary character in relation to its members. 
Its aim is limited to facilitation and development of economic activities of its 
members, as well as improving and increasing the results of such activities. It 
is founded and regulated by the contract of members, respecting at the same 
time imperative prescriptions imposed by the Regulation and national law. 
Aft er twenty years of its application it has become successful model. It has not 
been abandoned, although the European company and European Cooperative 
Society were introduced in the meantime.

Кey words: European Economic Interest Grouping, cooperation between 
business entities, Articles of constitution, auxiliary character in 
relation to its members, activity, governance.
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PACTA NON SUNT SERVANDA И
ПРАВО НА ПОВЛАЧЕЊЕ

ПОТРОШАЧКОГ УГОВОРА У ПРАВУ ЕУ

Резиме

Положај потрошача у Европској унији је регулисан низом упутста-
ва1 која су органи Европске економске заједнице усвајали од 70-их година 
прошлог века, у којима је регулисан положај потрошача у појединим уго-
ворима који су касније издвојени у посебну групу потрошачких уговора. 
У готово свим анализираним упутствима2 је предвиђено и право купца 

1 Детаљан попис комунитарних упутстава (енг. Directives, нем. Richtlinien) види на: 
http://eur-lex.europa.eu/en/legis/latest/chap1520.htm.

2 У питању су следећа упутства: о продаји на кућним вратима (Council Directive 85/577/
EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated 
away from business premises (OJ L 372, 31.12.1985, стр. 31–33)), туристичким пакет 
аранжманима (EEC Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, 
package holidays and package tours (OJ L 158, 23.6.1990, стр. 59–64)), неправичним 
условима у потрошачким уговорима (Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on 
unfair terms in consumer contracts (OJ L 95, 21.4.1993, стр. 29–34)), о тајмшерингу 
(Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the 
protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase 
of the right to use immovable properties on a timeshare basis), о продаји на даљину 
(Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on 
the protection of consumers in respect of distance contracts – Statement by the Council 
and the Parliament re Article 6 (1) (OJ L 144, 4.6.1997, стр. 19–27)), о назнаци цене 
(Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 
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или корисника услуга као потрошача да могу повући уговор. Ова права 
су хармонизована у предлогу Општег упутства о правима потрошача,3 
у коме је право повлачења уговора предвиђено код уговора закључених 
на даљину и уговора закључених изван пословних просторија.4 Давањем 
права купцу-потрошачу да повуче уговор у комунитарно право, а пос-
редством имплементирајућих прописа и у унутрашња уговорна права 
држава чланица уведен је нови институт са циљем да се ојача положај 
потрошача као слабије уговорне стране. Међутим, коришћење права на 
повлачење уговора не мења само положај уговорних страна из односних 
уговора, од доктрине caveаt emptor до caveаt vendor, већ доводи у питање 
традиционално схватање садржине начела pacta sunt servanda, као једног 
од основних начела уговорног права. Предмет овог рада је ограничен на 
анализу односа права на повлачење уговора и начела pacta sunt servanda 
и на правне последице које настају повлачењем одређених врста потро-
шачких уговора.

Кључне речи: Европска унија, заштита потрошача, упутства, право 
на враћање уговора, pacta sunt servanda.

I Уводна разматрања

Према класичном или традиционалном уговорном праву, уговор 
који је правно ваљано закључен се не може опозвати. Основни разлог 

on consumer protection in the indication of the prices of products off ered to consumers
(OJ L 80, 18.3.1998, стр. 27–31)), о мерама заштите (Directive 98/27/EC of the 
European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on injunctions for the 
protection of consumers’ interests (OJ L 166, 11.6.1998, стр. 51–55)) и о потрошачкој 
продаји (Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 
May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees (OJ 
L 171, 7.7.1999, стр. 12–16)). Избор упутства је преузет из анализе коју је за пот-
ребе Европске комисије под називом EC Consumer Law Compedium – Comparative 
Analysis, урадио и објавио тим под вођством проф. др H. Schulte-Noelke у сарадњи 
са др C. Twigg-Flesner и др M. Ebers, фебруара 2008 (у даљем тексту: Consumer Law 
Compedium). 

3 Proposal for a Directive of European Parliament and of the Council on consumer rights, 
COM(2008) 614 fi nal, Brussels, 8.10.2008. 

4 Под уговорима на даљину се подразумевају уговори о продаји или услугама код 
којих трговац ради закључивања уговора искључиво користи неко средство за ко-
муникацију на даљину, тј. код којих уговорне стране нису физички присутне. Под 
уговорима који су закључени изван пословних просторија се подразумевају угово-
ри о продаји или услугама које су трговци закључили уз физичко присуство купца, 
али изван пословних просторија, као и уговори закључени у пословним просто-
ријама, који су испреговарани изван пословних просторија. Вид. чл. 2 Предлога 
општег упутства.
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за овакво схватање лежи у чињеници да самим закључењем, осим ако 
шта другачије није договорено, уговор почиње да производи правно 
дејство, тј. да ствара права и обавезе уговорним странама. Тако наста-
ли уговор се више не може довести у питање, јер би то било супротно 
сврси и очекивањима које су стране имале приликом његовог закљу-
чивања и општеприхваћеном начелу правне сигурности. При томе се 
полази од претпоставке да уговорне стране закључују уговор са наме-
ром да његовим испуњењем задовоље полазне интересе, на пример: код 
уговора о продаји купац очекује да добије уговорену робу, а продавац 
цену. Отуда је противно логици закључивања уговора и начелу правне 
сигурности размишљати о томе како опозвати правно ваљано настали 
уговор, већ како испуњењем права и обавеза остварити сврху уговора. 
Обавези поштовања уговора као обавези потпуног испуњење преузе-
тих обавеза изражена у максими римског права – pacta sunt servanda 
је касније признат значај начела након што је у овом строгом значењу 
прихваћено у свим националним правима.5 То, међутим, не значи да ће 
сви уговори бити испуњени. Након што се у пракси показало да то није 
увек могуће или да би испуњење уговора било претерано тешко за једну 
или обе стране, предвиђени су одређени изузеци од строгог поштовања 
начела pacta sunt servanda. Ова одступања су формулисана кроз право 
уговорних страна да у складу са начелом слободе уговарања одлуче не 
само да ли ће ући у уговор, већ и да касније могу располагати уговором, 
тј. да га споразумно раскину или да суспендују или одложе његово ис-
пуњење. Међутим, ово право није подразумевало и право опозова или 
повлачења уговора. На основама оваквог учења и праксе формулисана 
су и правила о престанку уговора и о престанку правног дејства угово-
ра, тј. права и обавеза. Повлачење као начин престанка уговора, како 
је то предвиђено у одабраним комунитарним упутствима о заштити 
потрошача, није, међутим, нашло места у постојећим кодификацијама 
грађанског или трговачког права.

II Терминолошке дилеме – повлачење или опозив уговора

У комунитарним упутствима која предвиђају овај институт, ко-
ристе се различити изрази за његово означавање. Тако се у енглеском 
језику користе изрази ригхт то „renounce“,6 right to „cancel“7 и right to 

5 R. Zimmermann, Th e Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, 
Oxford, 1996, стр. 540, наводи да је ово правило постало опште прихваћено, од 18. 
века. О примени правила pacta sunt servanda кроз историју вид. стр. 543 до 545.

6 Чл. 15 тач. 1 Упутства о продаји на кућним вратима.
7 Чл. 15 ст. 1 Другог упутства о животном осигурању.
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„withdraw“.8 Слично језичко шаренило постоји и у другим језицима.9 
У домаћој литератури и радовима на српском језику се користе изра-
зи одустајање од уговора и отказивање уговора.10 Полазећи од значења 
која у језичком смислу имају наведени изрази у енглеском и немачком 
језику, чини се да за превод највише конкуришу изрази опозив (енг. 
cancelation, нем. wiederrufen) и повлачење уговора (енг. withdrawing, нем. 
zurücktreten). У раду се користи појам повлачење уговора, како би се 
избегло да се коришћењем већ познатог термина „опозив“ стекне ути-
сак да је реч о класичном опозиву који постоји код понуде. Дилема око 
избора термина између „опозива“ или „повлачења“ уговора није, међу-
тим, само терминолошке природе, већ произлази из посебне садржине 
и правне природе ових института. Полазећи од садржине овлашћења 
која су у праву Европске уније о заштити потрошача обухваћена појмом 
withdrawing, у раду се користи израз повлачење уговора из два разлога. 
Прво, како би се и у језичком смислу нагласило да је у питању нови 
институт у домаћем и, уопште, у приватном праву11 и, друго, како би се 
повукла разлика од постојећих сличних института као што су опозив, 
одустанак од уговора или отказивање уговора.

III Појам и правна природа права на опозив

Појам повлачења уговора. У комунитарном праву о заштити пот-
рошача право на повлачење уговора је одређено као једнострано право 
које потрошачи могу користити без навођења разлога или оправдања. 
Садржину повлачења уговора чини заустављање даљег правног дејства 
закљученог уговора и враћање онога што је у циљу његовог испуњења већ 
учињено. На тај начин уговор се повлачи из правног промета без обзира 
да ли је, или није у потпуности или делимично испуњен. То се постиже 
појединачним радњама враћања у пређашње стање онога што је примље-

8 Чл. 1 тач. 1 постојећег Упутства о time sharing-у, чл. 6 тач. 1 новог Упутства о time 
sharing-у, чл. 6 тач. 1 Упутства о продаји на даљину, чл. 6 тач. 1 Упутства о пласи-
рању финансијских услуга на даљину. 

9 У немачком језику се користе изрази „zurücktreten“ и „wiederrufen“, а у француском 
језику: „le driot de renoncer“, „le droit de reslier“ и „le droit de retraction“. 

10 Вид. B. Morait, „Уговори у Закону о заштити потрошача“, Годишњак Правног фа-
култета у Бањој Луци, XXVII-XXVIII, стр. 29; Т. Миленковић-Керковић, „Правна 
заштита корисника потрошачких кредита – de lege lata и de lege ferenda“, Право и 
привреда, бр. 5–8/2007, стр. 683. 

11 M. Loos, „Rights of Withdrawal“, Centre for the Study of European Contract Law, Amster-
dam, WP No. 2009&04, стр. 3. Аутор, међутим, наводи да се корени овог институте 
могу наћи у немачком предлогу статута о Reurecht за купца у шемама код најма из 
1891. године.
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но или урађено на име испуњења. У том контексту посматране, ове радње 
доводе не само до престанка правног дејства, већ и до повлачења уговора 
као правног инструмента за обављање промета имовинских вредности. 
Након повлачења сматра се да уговор није ни постојао.

Сличности између повлачења уговора и повлачења изјаве о понуди. 
Уговорно право признаје право лицу које је упутило понуду другом лицу 
да такву изјаву у којој је садржана понуда повуче пре него што стигне 
понуђеноме или истовремено са њом (повлачење изјаве воље или изјаве 
о понуди). Између повлачења уговора и повлачења изјаве о понуди пос-
тоје сличности у природи и у начину на који се врше. У оба случаја реч 
је о једностраним изјавама којима се може служити само једно унапред 
одређено лице: понудилац у случају повлачења изјаве о понуди, односно 
потрошач као уговорна страна код потрошачког уговора. При томе, ни 
једни ни други нису дужни да образложе разлоге таквог поступања. У 
том смислу су њихова права неограничена будући да нису условљена 
било каквим претходним захтевима, изузев у погледу рокова у којима 
то могу учинити. Међутим, постоје битне разлике у сврси њиховог пре-
дузимања. Сврха повлачења изјаве о понуди је да се спречи настанак 
правно обавезујућег акта за понудиоца, тј. да дође до трансформисања 
изјаве у понуду чије би прихватање довело до настанка уговора. Дру-
гачије речено, повлачењем своје изјаве понудилац спречава настанак 
уговора. Кад је реч о повлачењу уговора, сврха повлачења уговора може 
бити или спречавање или заустављање испуњења већ насталог уговора. 
У првом случају потрошач даје изјаву да повлачи уговор пре него што је 
било која од уговорних страна почела са испуњењем својих обавеза, а у 
другом случају, када је то могуће, након што је трговац-професионалац 
испунио део својих обавеза или је уговор испуњен у целини. Али, у оба 
случаја стране не доводе у питање постојање уговора, нити то чине из 
разлога што сматрају да уговор није настао. Другачије речено, повла-
чење уговора се односи на дејство и статус насталог правног посла чија 
је судбина након настанка у потпуности у рукама потрошача, док се 
повлачењем изјаве о понуди спречава настанак самог посла. Оправдање 
за поверавање правне судбине уговора, као двостраног акта у коме је 
исказана сагласност две воље, само једној страни требало би тражити у 
схватању потрошача као слабије уговорне стране којој би на овај начин 
требало ојачати положај у уговору.12 Слабији економски положај купца 
долази до изражаја не само у току испуњења, већ и у поступку закљу-
чивања уговора. Инфериорни положај се у току преговарања испољава 
не само кроз наметање општих услова пословања13 или формуларних 

12 E. Poillot, „Consumer and Contract Law“, ERA Forum: Special Issue on European Contract 
Law, 2006, стр. 36–44, на стр. 36 наводи да је то општепозната чињеница. 

13 Вид. М. Ђурђевић, „Уговори у потрошњи“, Право и привреда, бр. 5–8/2007, стр. 
678. 
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уговора од стране трговца, већ и преко неоубичајеног амбијента у коме 
се уговор закључује: изван пословних просторија, на вратима купца, без 
довољног познавања робе или могућности да је види и слично. Отуда 
је овој неједнакост која постоји у фази закључивања уговора потребно 
наћи одговарајуће правни лек или правно средство за оздрављање на тај 
начин закљученог уговора које би деловало не на начин испуњења, већ 
на сам настанак уговора, будући да би у том моменту требало тражити 
мане воље, тј. мане у процесу преговарања. Међутим, заштити коју би 
пружала примена таквог правног лека а која би сезала у поступак пре-
говарања се може супротставити схватање да су сви недостаци који су 
евентуално постојали у фази преговора, како у погледу предмета угово-
ра, тако и у погледу воља преговарача „испеглане“ у закљученом уговору 
у складу са правилом да ваљано закључени уговор изражава манифес-
товану сагласност воља обе уговорне стране. Из тих разлога се не може 
дати право једној страни да мења његову садржину или утиче на његову 
правну судбину, јер би се тиме нарушила почетна остварена равнотежа 
интереса на којој почива уговор и, истовремено, угрозило начело правне 
сигурности или извесности. Отуда ни у континенталном ни у систему оп-
штег права (common law) о уговорима није признато право једној страни 
да може повући уговор у смислу и у значењу које има повлачење у потро-
шачким уговорима. У континенталним правима је у случају уговора који 
су закључени у клими поремећене преговарачке равнотеже, на пример 
наметањем општих услова пословања, уведено правило о посебном стро-
жем тумачењу тако исказане сагласности воља – in dubio contra preferentem 
или contra stipulatorem. Имајући у виду да би корене манљивости таквих 
уговора требало тражити у фази преговарања и у самом начину на који 
су вођени преговори, овим правилом о тумачењу14 се признаје настали 
правни посао, али се отвара могућност корекције појединих његових од-
редби. У земљама општег права, корене посебне заштите потрошача би 
требало тражити управо у оквиру доктрине о „неједнакој преговарачкој 
моћи“ која је осмишљена у судској пракси.15

Повлачење уговора има одређених сличности и са раскидом уго-
вора, пре свега у погледу дејстава која настају коришћењем ових сред-

14 Данас је ово правило прихваћено у готово свим кодификацијама грађанског или 
трговачког права, у којима је предвиђено његово коришћење или код свих уговора 
нпр. у француском Грађанском законику) или само на нејасне одредбе код угово-
ре који су закључени према унапред одштампаном садржају, односно у уговорима 
које је припремила или предложила једна уговорна страна. О тумачењу уговора 
уопште вид. С. Перовић, Облигационо право, Београд, 1980, стр. 367–373, а о ус-
ловима и ограничењима у примени овог правила код уговора у привреди вид. И. 
Јанковец, Привредно право, Београд, 1999, стр. 290–292.

15 Вид. „Consumer protection and social models of continental and Anglo-American con-
tract law and the transnational outlook“, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 
14(2), 2007, стр. 353–384. 
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става и у погледу статуса повученог и раскинутог уговора. И у једном 
и другом случају, уговорне стране су дужне да врате оно што су добиле 
или учиниле по основу уговора, након чега се сматра да сами уговори 
нису ни постојали. Раскид у принципу делује ретроактивно тако да су 
од моментом раскида странке ослобођене свих обавеза из уговора осим 
обавезе на накнаду штете.16 Сличне последице настају и повлачењем 
потрошачких уговора. Кључне разлике, међутим, постоје у разлозима 
због којих се може једнострано раскинути уговор и повући потрошачки 
уговор. Једнострани раскид уговора се третира као изузетак од општег 
правила о обавезујућем дејству уговора и може се користити само из 
разлога који су предвиђени законом, од којих је најважнији неиспуњење 
уговора.17 Ако је уговор у потпуности испуњен само по себи се разуме 
да се више не може раскинути. Потрошачки уговори се, међутим, могу 
повући и кад нису испуњени, али и кад су делимично па чак и у потпу-
ности испуњени, осим у случајевима који су предвиђени као изузеци. 
Са друге стране, једнострани раскид уговора у себи садржи и елементе 
санкције кроз обавезу накнаде штете за другу страну која је одговорна 
за неиспуњење и која је проузроковала раскид. Код потрошачких угово-
ра који су регулисани упутствима Европске уније, право потрошача на 
повлачење уговора није условљено повредом уговорне обавезе – обавезе 
која је настала из закљученог уговора и која се односи на његово дејство, 
већ предуговорне обавезе одговарајућег обавештавања. У случају, пак, 
када је трговац професионалац на предвиђени начин обавестио купца 
о праву на повлачење (и обавестио га о свим релевантним елементи-
ма уговора), основ права на повлачење се не може тражити у повреди 
било које обавезе: предуговорне или уговорне, већ једино у чињеници 
да је постојала неједнака преговарачка моћ (inequality of bargaing powers). 
У формалном правном смислу, основ овог права је садржан у одгова-
рајућем комунитарном упутству у коме је претпостављена неједнакост 
преговарачких позиција нашла јавно правну заштиту кроз давање пра-
ва потрошачу на једнострано повлачење уговора.

Ако се, пак, право на повлачење уговора посматра у контексту 
општег уговорног права, потребно је констатовати да овај облик огра-
ничавања аутономије преговарања и обавезујућег дејства уговора кроз 
активно мешање јавне власти није карактеристичан само за право пот-
рошачких уговора нити је настао са потрошачким уговорима. У немач-
кој теорији се наводи да би корене овог института требало тражити у 
70-им годинама прошлог века у немачким прописима о инвестирању 
страног капитала и прописима којима је регулисан уговор о продаји на 
рате, а након тога у немачким прописима којима су имплементирана 

16 С. Перовић, нав. дело, стр. 517. За дејство права на rescission у common law, вид. R. 
M. Goode, Commercial Law, Pinguin Books, 1995, стр. 113.

17 Други значајан разлог чине промењене оконости.
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одговарајућа комунитарна упутства о појединим потрошачким угово-
рима,18 као и неким другим новим врстама уговора као што су угово-
ри о учење на даљину или уговори о осигурању потрошачких кредита. 
Након што су поменути уговори достигла „критичну масу“ правила о 
повлачењу уговора су хармонизована и кодификована у новелираном 
немачком Грађанском законику (BGB).19

IV Правна судбина уговора који се може повући

У правној теорији и пракси малобројних страних судова који су о 
томе одлучивали, постоје различита мишљења о статусу и природи спо-
разума између трговца и потрошача. Према једном мишљењу које пола-
зи од аналогије са институтом опозива понуде и које повлачење уговора 
уподобљава опозиву понуде, такав договор страна се не може сматрати 
потпуним или правно перфектним уговором, већ непотпуним правним 
послом, јер га једна страна – потрошач може опозвати или повући. Све 
дотле док се потрошач или не одрекне овог права или не протекне рок 
за његово коришћење, такав договор нема статус уговора, јер сагласност 
коју је дао потрошач није безусловна будући да је задржао право на опо-
зов или повлачење уговора. Право на опозив се не сматра условом у 
правно техничком смислу, већ као један од битних елемената уговора о 
чијем коришћењу једнострано одлучује потрошач. Отуда ће се, све док 
се потрошач не одрекне од вршења овог права или док се оно не исцрпи 
такав посао третирати као висећи или лебдећи правни посао – уговор 
(нем. schwebend unwirksam).20 Другачије речено, сматра се да уговор није 
правно ваљано настао. Међутим, у теорији је ово решење је критикова-
но,21 посебно код уговора закључених на кућним вратима у случајевима 
ако се истовремено и закључују и испуњавају. У овом случају се пос-
тавља питање како је могуће испуњавати обавезе из још ненасталог или 
лебдећег посла, с обзиром да се испуњење обавеза не може третирати 
као одустајање купца од права на повлачење, нити се може сматрати да 
је ово право исцрпљено самом чињеницом испуњења уговора.22

18 P. Rott, „Harmonizing Diff erent Rights of Withdrawal: Can German Law Serve as an 
Example for EC Consumer Law?“, German Law Journal, 07(2006)12, стр. 1110. 

19 Вид. одредбе параграфа 361а и 361б новелираног BGB из 2000. године, које су кас-
није замењене одредбама чланова 355 до 357 BGB.

20 Појам потиче из немачког права у коме овакав статус имају уговори закључени од 
малолетних лица или заступника без овлашћења.

21 P. Rott, нав. дело, стр. 1114. 
22 Вид. ауторе које у овом смислу наводи P. Rott, нав. дело, стр. 1114, у напомени бр. 

19. У истој напомени аутор износи да Klaus Tonner, § 355, у: Vetrtiebsrecht, маргин. 
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Према другом схватању, право на повлачење уговора не утиче 
на настанак, већ на даљу судбину уговора. Према овом схватању, као 
правно ваљани од почетка се сматрају и уговори код којих потрошачи 
имају право једностраног повлачења који, као и остали уговори, произ-
воде правно дејство. Отуда се уговорним странама не може забранити 
да испуњавају своје обавезе из тако насталих уговора, осим код уговора 
о тајм шерингу.23 У таквим уговорима би право на повлачење требало 
третирати само као једно од права којима располаже купац – потрошач 
које он може, али не мора користити. Све док га не искористи или ако 
га уопште не користи и овај се уговор у погледу правне ваљаности и 
дејства понаша као и сваки други класични уговор. Одређене дилеме 
и отворена питања настају тек ако се потрошач одлучи да искористи 
ово ново и особено право. Његова особеност се састоји како у природи, 
тако и у садржини. Према правној природи, реч је о овлашћењу потро-
шача за које се, ако се сматра материјалним правом не може наћи кауза 
у некој од обавеза друге стране, као што је уобичајено код класичних си-
налагматичних уговора у којима обавеза једне стране има основ у пра-
ву друге и обрнуто. Евентуална кауза у економском смислу би се могла 
наћи у жељи законодавца да заштити слабију страну од ризика да због 
посебних околности олако закључи уговор. Посебне околности се одно-
се на чињенице да се уговори закључују изван пословних просторија, 
на основу каталога, пре него што је купац видео робу или је могао да 
је види.24 Међутим, и овом схватању се може приговорити да заштита 
слабије стране није опште прихваћени принцип уговорног права, па чак 
и у правима где се примењује нема јасно дефинисану садржину ни основ 
примене. Стога ни каузу требало тражити пре у правно политичким и 
етичким разлозима.25 Ови разлози су одређени као заштита потрошача 
од агресивне комерцијалне праксе, уклањање препрека прекограничној 
трговини, промовисање on line закључивања уговора и заштити потро-
шача због сложености самих уговора. У том контексту посматрано, пра-
во на повлачење уговора у процесно правном смислу подсећа на једно од 
правних средстава (правни лек или remedy у common law систему) које 
стоји на располагању потрошачу као слабијој уговорној страни. Међу-
тим, и у таквом објашњењу постоји проблем како објаснити коришћење 

број 20 (H-W. Micklitz, K. Tonner (eds.), 2002), сматра да овакво решење није 
представљало проблем у пракси.

23 P. Rott, нав. дело, стр. 1114, наводи да је ово решење прихваћено у немачком праву, 
иако је било повремених покушаја адвоката да, по угледу на француска решења, 
оспоре такве одредбе. 

24 M. Loss, нав. дело, стр. 3. 
25 W. L. Valk, „Wanneer is een bedenktijd gerechtvaardigd?“, у: Jac. Hijma, W. L. Valk, 

Wettelijke bedenktijd, preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht, Kluwer: 
Deventer, 2004, no. 2, наведено према: M. Loos, нав. дело, стр. 4, напомена бр. 26. 
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права на повлачење без претходног постојања повреде уговора, односно 
неке уговорне обавезе друге стране чијем „излечењу“ служе правни ле-
кови. Будући да потрошач ужива потпуну дискрецију у погледу његовог 
коришћења и да његово постојање није везано за повреду уговора, право 
на повлачење уговора се у процесно правном смислу не може сврстати ни 
у правне лекове. Отуда би ово право требало и по својој правној природи 
и по својим дејствима третирати као sui generis право које потрошач може 
користити у тачно одређеним врстама потрошачких уговора ради зашти-
те својих интереса који су узроковани свим оним разлозима који се могу 
обухватити појмом слабије уговорне стране.

V Услови и ограничења за повлачење уговора

У анализираним упутствима, као и у предлогу општег упутства о 
правима потрошача предвиђени су услови и ограничења под којима се и 
у оквиру којих потрошачи могу користити право на повлачење уговора. 
Они се односе на формалне захтеве у погледу информација које мора 
дати трговац, рок у коме се може тражити повлачење, последице не да-
вања потребних информација, начин повлачења или на начин који се 
мора саопштити одлука о повлачењу и на права и обавезе које постоје 
у току периода повлачења. У даљем тексту ће бити речи само о року у 
коме се може повући уговор.

VI Рок у коме се може повући уговор

Рокови у којима потрошач може да повуче уговор су у релевант-
ним комунитарним упутствима различито одређени, зависно од пред-
мета и врсте уговора и крећу се од седам календарских дана (код уговора 
о продаји на кућним вратима), 10 дана (код тајм шеринга), седам радних 
дана (код продаје на даљину), 14 радних дана (код пласирања финан-
сијских услуга на даљину и потрошачких кредита), до 30 календарских 
дана, у случају уговора о животном осигурању. Како различити рокови 
могу довести до конфузије у њиховом коришћењу, на пример у случају 
кад се могу користити у више уговора, као што је у случају продаје на 
даљину, пред кућним вратима или тајм шерингу, то се ЕУ воде расправе 
о предностима и недостацима утврђивања или јединственог рока или 
усклађивања њихове дужине. У својим одговорима на тзв. Зелену књи-
гу, већина организација за заштиту потрошача и других заинтересова-
них лица из држава чланица су се изјаснила за њихову унификацију и 
хармонизацију,26 али су изнети различити предлози у погледу дужине. 

26 Вид. одговоре на Green Paper: http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/dist_
sell/sum_responses_consultations_en.pdf.
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При томе су трговци рок од две недеље сматрали сувише дугим, потро-
шачи и њихове организације су често сматрале да је и такав рок кратак. 
Неке државе чланице су изнеле предлог да се направи разлика између 
две врсте рокова: једних који би важили у уговорима о продаји на даљи-
ну и пред кућним вратима (10 календарских дана) и, других који би се 
примењивали код осталих уговора о продаји (рок од 14 дана).

У предлогу Општег упутства о правима потрошача (чл. 12, тач. 1), 
предвиђен је рок од 14 календарских дана који је прихваћен и у пред-
логу Заједничких правила о упућивању (Common Frame of Reference) у 
члану II, 5:103, тачка 3.

Осим одређивања дужине рока, као једно од важних практичних 
питања је постављено и питање једнообразног начина рачунања почет-
ка овог рока. Наиме, иако је у свим упутствима (осим Другог упутс-
тва о животном осигурању) која познају повлачење уговора, предвиђе-
на обавеза продавца да о праву на повлачење обавести другу страну, 
као и последицама пропуштања, не постоји јединствено решење од ког 
момента теку наведени рокови. Тако, на пример, у уговорима закључе-
ним на кућним вратима рок за повлачење уговора почиње да тече од 
момента закључивања уговора и након што је потрошач добио писано 
обавештење о праву на повлачење.27 То практично значи да пропуштање 
продавца да о овоме обавести купца одлаже почетка овог рока и сам 
рок може учинити неограниченим. Слично је и код уговора о продаји 
на даљину и код уговора о потрошачким кредитима. У овим случајеви-
ма, купац може повући уговор у било ком времену, па чак и након више 
година од дана његовог закључења или испуњења у потпуности. Ипак, 
државе чланице могу у националним прописима предвидети да овај рок 
престаје месец дана након што су обе стране у потпуности испуниле 
своје обавезе.28 Преглед осталих комунитарних упутстава показује да 
се као моменат од кога тече рок за повлачење уговора може узете и мо-
менат кад је трговац испунио своју главну обавезу (уговори о продаји 
робе на даљину), моменат кад је трговац испунио своју обавезу инфор-
мисања која се односи на право купца да повуче уговор (продаја на кућ-
ним вратима), моменат кад је трговац испунио све своје обавезе које се 
односе на информисање друге стране (пласирање финансијских услуга 
на даљину, потрошачки кредити, нови тајм шеринг).29

27 У случају Heinger (C–481/00 ECR [2001] I–9945, тач. 44–48), Суд правде је потврдио 
да рок за повлачење не почиње да тече све док купац не добије обавештење о свом 
праву на повлачење уговора од продавца. 

28 Види став Суда правде у случају C–412/06 Hamilton v Volksbank Filder, ECR [2008], 
пресуда од 10.4.2008. Наведена према: M. Loos, нав. дело, стр. 10, напомена број 
56. 

29 Вид. Consumer Law Compedium, Comparartive Analyses, Ed. H. Schulete-Noelke, та-
беларни преглед, стр. 746 и даље. P. Rekaiti, R. Van den Bergh, „Cooling Off  Periods 
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VII Изузеци

Већ се у току примене појединих комунитарних упутстава пока-
зало да право повлачења не може бити спроведено или из практичних 
разлога, или би његово коришћење било супротно сврси због које је 
уведено. Полазећи од ових разлога, у предлогу општег упутства о пра-
вима потрошача предвиђено је да потрошачи не могу повући уговоре 
који се односе на посебне предмете, као што су скупе и хитне поправ-
ке у кући, дистанционе уговоре о пружању услуга, ако се са пружањем 
или обављањем почне у току рока за повлачење, уговоре о свакодневној 
продаји уобичајене робе коју врше супермаркети преко својих web стра-
ница, као и уговоре о смештају и превозу.30

VIII Уместо закључка – последице повлачења уговора и
могућност злоупотребе права на повлачење

Осим код уговора о продаји закључених на даљину и изван пос-
ловних просторија, право на повлачење потпуно испуњеног или дели-
мично испуњеног уговора је предвиђено код свих осталих уговора који 
су обухваћени појмом потрошачких уговора. Њиховим повлачењем 
настају озбиљне последице, како у погледу положаја уговорних страна, 
тако и у погледу статуса самог уговора.

Без обзира на разлике које постоје између појединих врста потро-
шачких уговора, последица повлачења уговора се у генералном смислу 
разликују зависно од тога да ли је уговор делимично или у потпуности 
испуњен или уговорне стране нису ни почеле испуњење својих обаве-
за. У случајевима када је уговор делимично или у потпуности испуњен, 
уговор се сматра угашеним,31 а стране су дужне да врате све оно што 
је примљено по основу његовог испуњења. Повлачењем уговора настају 
нове обавезе уговорних страна које се односе на враћање робе или из-
вршених плаћања, на трошкове враћања робе, накнаду за коришћење 
робе, накнаду због губитка или оштећења робе, накнаду смањене вред-
ности робе због њеног коришћења, накнаду за услуге које су извршене 
пре повлачења уговора, а у случају везаних уговора и на последице на-
стале у везаним уговорима. У том погледу повлачење уговора повлачи 
исте последице као и раскид уговора. Међутим, коришћење једног или 

in the Consumer Laws of the EC Member States: A Comparative Law and Economics 
Approach“, Journal of Consumer Policy, бр. 23/2001, стр. 371–407.

30 Вид. тачке 33–38 преамбуле Упутства и чланове 19 и 20. 
31 Упореди случај C–423/97, ECJ 22 April 1999, ECR 1999, I–2195 (Travel Vac SL/

Anselm Sanchís), тач. 57–58.
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другог средства не доводи у питање ваљаност настанка уговора, већ та-
кав уговор трансформишу у однос чија је примарна сврха враћање робе, 
услуга или примљених плаћања.32 Поред ових примарних права, уго-
ворне стране могу користити и остала припадајућа или пратећа права, 
као што су право на камату, пенале, накнаду штете.

У другом случају, кад уговор није испуњен, повлачењем уговора 
уговорне стране се ослобађају обавеза које су преузеле закљученим уго-
вором, као да уговор није ни закључен: продавац је ослобођен од оба-
везе да испоручи робу или да изврши услугу док је купац ослобођен 
обавезе да плати цену.

Имајући у виду да повлачењем уговора настају последице као да 
је уговор раскинут, што у праву уговора представља крајњу меру која се 
може користити само у случају посебно тешке или битне повреде уго-
ворне дисциплине, као и чињеницу да код потрошачких уговора ово 
право купац практично може неограничено користити, може се поста-
вити питање хоће ли купци таква права злоупотребити.

Ако се пође од чињенице да купци не морају оправдати нити об-
разложити разлоге повлачење уговора чини се да су врата злоупотребе 
широм отворена. Стога се са разлогом може поставити питање ко ће у 
таквим случајевима штитити права продаваца – трговаца. Како одговор 
на ово питање не садрже комунитарна упутства, он се мора тражити у 
општим начелима уговорног права. У правној теорији су по овом пи-
тању мишљења подељена. Тако једни сугерише националним судовима 
пред којима ће се ово питање свакако постављати, да право на повла-
чење уговора тумаче у контексту и у границама општег начела о забра-
ни злоупотребе права и начела савесности и поштења односно посту-
пања у доброј вери (good faith).33 Други аутори, међутим, сматрају да 
нема места примени института злоупотребе права јер је европски зако-
нодавац ту могућност већ узео обзир приликом усвајања управо оваког 
решења.34

32 Вид. P. Rott, нав. дело, стр. 1121, и ауторе из напомене 53. 
33 У овом смислу је заузео став и немачки Савезни суд: BGH 19.2.1986, VIII ZR 

113/85, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (BGHZ) 97, 127 под II. 4, 
наводећи да суд може само у врло ограниченим случајевима („nur in eng begrenzten 
Ausnahmefällen“) прихватити да потрошач сме злоупотребити своје право повла-
чења уговора. Вид. и одлуку Суда правде: ECJ, од 12. маја 1998, случај C–367/96, 
ECR 1998, I–2843 (Kefalas/Greece).

34 M. Loos, нав. дело, стр. 16, напомена бр. 93 наводи у том смислу: Büßer (2001), стр. 
137–138, који, ипак, прави један изузетак у случају кад је потрошач стварно знао о 
постојању његовог права на повлачење уговора (стр. 178–179).
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PACTA NON SUNT SERVANDA AND THE RIGHT TO 
WITHDRAW CONSUMERS CONTRACT IN EU LAW

Summary

Th e position of consumers in European Union is subject of number of 
Directives adopted by the European Economic Community since the 1970-
es, which regulate consumer protection to a particular standard, later sorted 
out as a separate kind of consumer contracts. Almost every analyzed directive 
anticipates client or customer right as a consumer to withdraw contract. Th ese 
rights are harmonized in the proposal for a Directive on consumer rights, which 
anticipates the right to withdraw from the distant contracts and off -premises 
contract (contract concluded away from business premises). Providing the right 
to the customer-consumer to withdraw contract introduced new institute to 
community law, and through implementing regulations to internal contract 
laws of member-states, with a purpose to improve consumer position as weaker 
part in contract. However, usage of the right to withdraw from the contract 
changes not only the legal position of the contracting parties, from doctrine 
caveat emptor to caveat vendor, but also questions the traditional meaning of 
the principle pacta sunt servanda, as one of the basic principles of contract law. 
Th e issue of this article is limited to analysis of the relation between the right 
to withdraw and the principle pacta sunt servanda, and to legal consequences 
arising from withdrawing of particular types of consumer contracts.

Key words: European Union, protection of consumers, directives, 
withdrawing of consumer contract, pacta sunt servanda.
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ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА ПРЕМА ОПШТИМ
ПРАВИЛИМА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Резиме

Предмет овог рада је заштита потрошача на основу правила За-
кона о облигационим односима о закључењу уговора. У првом делу аутор 
указује на различите облике заштите потрошача и разматра однос 
специјалних норми Закона о заштити потрошача којима се уређују уго-
вори између потрошача и трговца и општих правила о уговорима. У 
другом делу истражује утицај идеје о заштити потрошача на Закон о 
облигационим односима. У трећем, анализира могућности за заштиту 
потрошача на основу појединих правила која уређују закључење уговора. 
У закључку, аутор констатује да су правила о обавезном закључењу уго-
вора, обавези на накнаду штете проузроковане неоснованим одбијањем 
понуде, формулисане под условима објављеним у позиву на понуду учиње-
ног слањем каталога, ценовника, тарифа или путем летка, штампе, 
радија, телевизије и ништавости одредбе о понуди да ће се неодбијање 
понуде или невраћање послате ствари сматрати прихватом, намењене 
превасходно заштитити потрошача. Насупрот њима класична пра-
вила о предмету, каузи и манама воље само изузетно могу да послуже 
заштити потрошача.

Кључне речи: уговор, закључење уговора, заштита потрошача.
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I Појам и облици заштите потрошача

Заштита потрошача је правни назив за скуп прописа и институ-
ција намењених заштити здравља, безбедности и имовинских интере-
са потрошача, који му дају правна средства за одбрану његових права 
и обезбеђују заступање његових интереса пред надлежним органима у 
различитим областима које она обухвата.1 Скуп прописа обухваћених 
појмом заштите потрошача сачињавају разноврсне норме.

Једна група уређује контролу производа и услуга намењених пот-
рошачима. Потрошач очекује да роба коју купује, односно услуга коју 
прибавља има одређени квалитет. Квалитет подразумева корисност 
робе и делотворност услуге, погодност за употребу, исправност, сигур-
ност, поузданост, одуство мана. Контрола роба и услуга је заправо кон-
трола њиховог квалитета. Она никада не може бити опште превентивна 
јер би се таква супростављала законима тржишта и имала више мана 
него предности. Због тога, контрола квалитета и његовог односа пре-
ма цени остављена је, у принципу, деловању закона тржишта. Ако су 
производи или услуге лошег квалитета, постоји конкуренција која нуди 
потрошачу одговарајућа решења за замену. Изузета је једино сигурност, 
јер недостатак сигурности производа може да проузрокује штету пот-
рошачу. Закони тржишта су спори и недовољни да спече штете које по-
некад могу бити ненадокнадиве. Због тога, заштита потрошача у домену 
контроле производа и услуга обухвата само норме о сигурности произ-
вода и спречавању недостатака који могу прузроковати штету потроша-
чу. Оне имају јавноправне, прекршајне и кривичне санкције.

Друга група уређује обавештавање потрошача. Потрошачу су пот-
ребна обавештења јер се њима најбоље брани од неповољности робе 
или услуге. Принцип је да је свако дужан да се обавести. Сходно том 
принципу потрошач би требало да се сам обавести. Али потрошачу није 
увек лако да добије информације у моменту у коме су му потребне, јер 
за обавештавање је потребно утрошити време. Поред тога, упркос уло-
женим напорима, неке појединости у вези са робом или услугом није му 
ни могуће да сазна. Због тога је обавештавање потрошача постала дуж-
ност других: трговца са којим потрошач закључује уговор, организација 
за заштиту потрошача и органа јавне власти. Заштита потрошача у об-
ласти информисања обухвата норме које другима налажу ову дужност 
према потрошачу.

Трећа група регулише уговор између трговца и потрошача. На ос-
нову уговора са трговцем потрошач прибавља производе и услуге који су 

1 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Париз, 1998, в. Protection – du cosommateur.
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му неопходни. Такав уговор је класични уговор грађанског права. Њего-
ва изванправна специфичност је у томе што га закључују субјекти нејед-
наких снага. Трговац је професионалац, привредни субјект, који закљу-
чује уговор ради стицања добити у обављању своје пословне делатности. 
Он је стручњак у свом послу који располаже информацијама и има, по 
правилу, знатан финансијски капитал. Потрошач је нестручњак, који за-
кључује уговор у области у којој нема довољнo знања, редовно физичко 
лице, као појединац или предузетник, које прибавља неопходна добра 
или услуге и нема информације које има трговац. Због тога у уговору 
између трговца и потрошача постоји природна, урођена неравнотежа. 
Трговац је јача, а потрошач слабија страна. Заштита потрошача у 
уговору са трговцем обухвата специјална правила прописана у корист 
потрошача која теже да отклоне ову неједнакост. Она су санкционисана 
грађанскоправним санкцијама.

Српски Закон о заштити потрошача (ЗЗП) од 2005. године садржи 
све три групе норми. Норме о сигурности производа и спречавању не-
достатака производа којима би се могла проузроковати штета потроша-
чу налазе се у делу II („Заштита живота, здравља и сигурности потро-
шача“), а норме које уређују дужност обавештавања према потрошачу у 
делу VI („Информисање и образовање потрошача“) и делимично у делу 
III („Заштита економских интереса потрошача“). Специјалне норме о 
уговорима између потрошача и трговца налазе се у делу III. Оне уређују 
неке аспекте уговора о продаји, уговор о потрошачком кредиту и уго-
вор о временски подељеном коришћењу непокретности (time-sharing) 
или дају потрошачу нека посебна права код уговора о продаји робе у 
случају недостатака саобразности робе. Поједине продаје уређене су 
због нарочитог начина продавања (даљинска продаја,2 продаја изван 
пословних просторија,3 одбијање продаје4) или су забрањене (везане 
продаје односно условљавање продаје једног производа продајом другог 
производа5). Код уговора о потрошачком кредиту и уговора о времен-
ски подељеном коришћењу непокретности су прописане форма и садр-
жина.6 У уговору о продаји робе потрошачу су призната посебна права 
у случају да роба има недостаке због којих није саобразна уговору.7

Заштита коју потрошач остварује по специјалним нормама ЗЗП о 
уговорима у правној теорији се назива приватноправном односно об-

2 ЗЗП, чл. 27. 
3 ЗЗП, чл. 28. 
4 ЗЗП, чл. 16 ст. 1 т. 1.
5 ЗЗП, чл. 16 ст. 1 т. 2.
6 ЗЗП, чл. 29 и чл. 41.
7 ЗЗП, чл. 34 и чл. 35.
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лигационоправном.8 Оне, својом императивношћу, искључују примену 
општих правила облигационог права на односе из уговора потрошача 
и трговца који су посебно регулисани. Међутим, облигационоправна 
заштита није сведена само на права која потрошачу припадају по спе-
цијаним прописима ЗЗП. Заштита потрошача може се постићи и не-
ким општим правилима облигационог права. После доношења Закона 
о облигационим односима, а много пре доношења специјалних прописа 
о заштити потрошача, у правној теорији с краја седамдесетих година 
двадесетог века, поставило се питање која општа облигационоправна 
правила могу да послуже тој сврси. Размишљања на ту тему била су ус-
ресређена на решења из Закона о облигационим односима која су омо-
гућавала потрошачу да се заштити у случају да производ има „недоста-
так у квалитету“. Одговор до кога се лако дошло је био да на том пољу 
могу да послуже заштити две групе правила: правила о одговорности 
продавца за материјалне недостатке и правила о гаранцији продавца и 
произвођача за исправно функционисање техничке робе која је ставље-
на у промет са гарантним листом.9

Изван поља интересовања правне теорије тога времена остала су 
друга правила Закона о облигационим односима. У међувремену десиле 
су се крупне промене. Облигационоправна заштита у страним прави-
ма и праву Европске уније је убрзано проширивала свој домен. Доно-
шењем нових специјалних прописа освајана су, корак по корак, нова 
подручја заштите на којима општа правила облигационог права нису 
била делотворна. Нарочити подстицаји за то долазили су од директи-
ва Европске уније.10 Оне су нужношћу имплеметације постајале право 
чланица уније, а за друге државе су биле модели на које су се њихови 
законодавци угледали приликом доношења својих специјалних прописа 
о заштити потрошача. Тако је било и у Србији. ЗЗП од 2005. је у својим 
нормама уградио извесне директиве Европске уније.11

8 В. Јовановић, Квалитет производа и заштита потрошача у светлости привред-
ног и грађанског права у Југославији, Београд, 1978, стр. 1; С. Табороши, Економско 
право, Београд, 2006, 336.

9 В. Јовановић, нав. дело, стр. 3–4.
10 Директива од 10. октобра 1984. о преварном оглашавању, Директива 20. децем-

бра 1985. о уговорима закљученим изван пословних просторија, Директива од 
25. јула 1985. о одговорности за штету проузроковану неисправним производи-
ма, Директива од 22. децембра 1986. о потрошачком кредиту, Директива од 13. 
јуна 1990. о организовању туристичких путовања, Директива од 5. априла 1993. о 
неправичним клаузулама, Директива од 26 октобра 1994. о временски подељеном 
коришћењу непокретности, Директива од 20. маја 1997. о уговорима на даљину, 
Директива од 6. октобра 1997. о упоредном оглашавању, Директива од 25. маја 
1999. о продаји робе и уговорним гаранцијама, Директива од 11. маја 2005. која се 
односи на непоштену трговачку праксу. 

11 С. Табороши, нав. дело, стр. 335. 
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Новодонети прописи о заштити потрошача налажу поновно чи-
тање Закона о облигационим односима. Пажњу би требало усмерити 
на друга законска правила, осим оних која омогућавају потрошачу да 
се заштити у случају недостатака у квалитету. У светлости специјалних 
норми о заштити потрошача у нашем праву, страним правима и праву 
Европске уније, у контексту који је битно другачији од оног који је био 
пре тридестак година, текстови норми Закона о облигационим односи-
ма могу добити друкчији смисао, а његове идеје постати јасније. Оп-
сежном анализом требало би обухватити сва правила о уговорима, како 
она садржана у Општем делу, тако и она о грађанскоправним уговорима 
из Другог дела Закона. Њени резултати би дали потпунији одговор на 
питање која правила облигационог права могу послужити заштити пот-
рошача. Предмет овог рада међутим, сведен је само на правила Општег 
дела Закона о облигационим односима о закључењу уговора.

II Утицај идеје о заштити потрошача на
Закон о облигационим односима

Закон о облигационим односима донет је 1978. године. Тада су у 
упоредном праву већ били на снази неки закони из области заштите 
потрошача. У Француској је од 1972. године важио закон који је штитио 
потрошаче у материји продаје изван пословних просторија продавца, 
а непуна два месеца пре Закона о облигационим односима, 10. јануара 
1978, донета су још два закона, о заштити и информисању потрошача 
о производима и услугама и о заштити потрошача у домену неких кре-
дитних послова, познатији по имену њиховог предлагача као закони 
Scrivener. У Енглеској је био донет Supply of Goods (Implied Terms) Act 
из 1973. којим је уведена контрола над уговорним клаузулама о искљу-
чењу и ограничењу одговорности у уговорима о продаји које продав-
ци закључују у обављању своје професије и Unfair Contract Terms Act 
из 1977. године којим су забрањене уговорне клаузуле на основу којих 
трговац искључује своју одговорност за штету проузроковану телесном 
повредом. У време припремања Закона о облигационим односима био 
је доступан најширој стручној јавности Први предлог Директиве Саве-
та Европе о уједначавању законских, подзаконских и административ-
них прописа држава чланица Европске економске заједнице у материји 
одговорности за штету од производа са недостатком који је усвојен 9. 
септембра 1976.12

Да ли су решења из страних права и предлога директиве имала 
утицај на редакторе Закона о облигационим односима? Изгледа да јесу. 

12 Bull. des CE, Responсabilité du fait des produts, supplément 11/76. 
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То се може закључити већ из читања првобитног текста Основних на-
чела. Са великом дозом сигурности могло би се тврдити да је идеја о 
већој заштити потрошача утицала на изглед два начела: начела о оба-
везама трговаца према грађанима као потрошачима и корисницима ус-
луга и начела о понашању на тржишту. Она су налагала трговцима две 
дужности. Прва је била позитивна. Трговаци који се баве делатностима 
којима се задовољавају потребе потрошача били су дужни да своју де-
латност врше редовно и квалитетно.13 Друга је била негативна. Трговци 
су били дужни да се уздржавају од понашања којима се потрошачима и 
другим трговцима наноси штета.14 Ова два начела су у савременом пра-
ву постала темељ две нове, младе, правне дисциплине: права (заштите) 
потрошача и права (заштите) конкуренције. Оба су, међутим, избрисана 
из текста Закона о облигационим односима на основу Закона о измена-
ма и допунама Закона о облигационим односима из 1993. године.15

Ипак, уопштено посматрано, не може се рећи да правила из Зако-
на о облигационим односима имају за циљ заштиту потрошача. Зашти-

13 То је суштина члана 8 првобитног текста ЗОО. Она је била прилично замагљена 
његовом нејасаном формулацијом: „У заснивању облигационих односа и оствари-
вању права и обавеза из тих односа, основне и друге организације удруженог рада, 
задруге и радни људи који самостално обављају делатност личним радом дужни 
су да, кад обављањем своје делатности непосредно задовољавају потреба грађана, 
своја права и обавезе уређују и врше на начин којим се обезбеђују редовно и ква-
литетно задовољавање потреба грађана и што повољнији услови за задовољавање 
тих потреба.“ 

14 ЗОО, чл. 9: „Организације удруженог рада и други учесници у промету дужни су да 
у облигационим односима поступају у складу са начелом јединства југословенског 
тржишта и утврђеном економском политиком да не ремете стабилност тржишта и 
да не наносе штету другим учесницима на тржишту, потрошачима и друштвеној 
заједници као целини.“

15 Закон о изменама и допунама ЗОО (Сл. лист СРЈ, бр. 31/93), чл. 4. Поред чланова 8 
и 9 из ЗОО је избрисан и чл. 144 који је уређивао однос општих услова формулар-
них уговора и појединачних уговора закључених на основу њих. Према члану 144 
„ако су између друштвено-политичке заједнице, самоуправне интересне заједнице, 
месне заједнице, односно организације потрошача и неке организације удруженог 
рада која се бави прометом робе и услуга на мало били предвиђени општи услови 
испоруке или обављања услуга, ти услови су саставни делови свих појединачних 
уговора које би та организација закључила о тим испорукама или услугама, ако 
није другачије уређено.“ Радило се о правилу у коме је било прописано да општи 
услови формуларног уговора, који су били предмет преговора између организација 
потрошача и трговаца (који се баве испорукама робе и пружањем услуга) постају 
саставни део свих појединачних уговора закључених између тог трговца и сваког 
потрошача. Оно је уважало праксу, која постоји и данас у нешто измењеном обли-
ку, да елементи уговора, нарочито оних који имају за предмет пружање услуга од 
општег интереса, ако су уређени уз одговарајуће учешће организација потрошача, 
морају бити саставни део сваког појединачног уговора између трговца који се бави 
пружањем услуга од општег интереса и потрошача.
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та једне стране у уговору подразумева одступања од начела аутономије 
воље (приватне аутономије) и ужих начела диспозитивности и равно-
правности странака на којима се темељи метод регулисања Закона. Рав-
ноправност у облигационом односу значи да стране у уговору, нарочито 
у двостранообавезном уговору, имају једнака права.16 Ниједна од њих 
не може имати више права него што их има друга. Али, у Закону о об-
лигационим односима постоје и места на којима се у одређеној мери 
одступило од овог метода. Нека његова правила штите једну страну у 
облигационом односу више него другу. Понегде је боље заштићен дуж-
ник, понегде поверилац, понекад понудилац или понуђени, а понекад 
Закон тежи да једној страни у уговору (купцу, зајмопримцу, наручиоцу, 
путнику, итд.) пружи нешто више права него што их има друга страна.

Дакле, Закон о облигационим односима нигде не штити директно 
потрошаче, али неким својим правилима штити повериоца или дужни-
ка, понуђеног или понудиоца, купца, наручиоца, зајмопримца односно 
корисника кредита, путника. У неким облигацијама поверилац је пот-
рошач, у другима је дужник потрошач. Потрошач је редовно понуђени, 
али може да буде и понудилац. Купац, наручилац, зајмопримац или пут-
ник су најчешће потрошачи. Штитећи њих, Закон штити и потрошаче. 
Због тога, тешко се може порећи да се главнина правила којима се у 
српском праву може заштити потрошач налази у Закону о облигацио-
ним односима.

III Заштита потрошача на основу
општих правила о закључењу уговора

Огромна већина уговора које потрошачи закључују са трговцима 
су уговори по приступу. Куповина аутомобила, апарата за домаћинство, 
наручивање неких производа наруџбеницом, узимање бакарског кре-
дита, потписивање полисе осигурања, превоз, туристичко путовање су 
предмет уговора унапред припремљених од стане трговца или профе-
сионалне организације којој он припада. „Општи услови“ формуларних 
уговора, како се у законодавној терминологији називају уговори по при-
ступу,17 који су према члану 142 Закона о облигационим односима оба-
везни за страну која им приступа, су уговорне одредбе које је трговац 
претходно једнострано уредио, без преговора са другом страном, за које 
се претпоставља да је друга страна на њих пристала. Оне су одштам-
пане, од случаја до случаја, у самом формуларном уговору (штампаном 

16 О. Антић, Облигационо право, Београд, 2008, стр. 43–50.
17 М. Драшкић, Закључивање уговора о купопродаји, Београд, 1972, стр. 31.
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обрасцу с уговорним одредама и рубрикама за попуњавање) или на ње-
говој полеђини, на неком другом документу на који се уговор позива 
(на пример, на „општим условима осигурања“ осигуравајућих органи-
зација, „општим условима превоза“ превозилаца у јавном друмском 
железничком или ваздушном саобраћају) или на неком документу који 
фигурира пре закључења уговора (каталогу, проспекту или наруџбени-
ци) или после закључења (карти, рачуну, отпремници).

Трговац који је претходно формулисао уговорне одредбе будућег 
уговора са потрошачем, ма колико да је економски мотивисан да закљу-
чи уговор, може понекад, поготово ако има доминантан положај на тр-
жишту, одлагати закључење, очекујући повољнији развој на тржишту 
(или из неког другог разлога) или бирати потрошаче са којима хоће да 
закључи уговор. Насупрот њему, потрошач може бити врло заинтересо-
ван за уговор, јер тако долази до роба или услуга које су му неопходне. 
Са друге стране, потрошач може на основу неких клаузула општих усло-
ва бити „увучен“ у уговор, чак и када није желео да га закључи. И када 
нема проблема у вези са закључењем уговора, када обе стране, хоће да 
уговарају, потрошач може лако доћи у заблуди у погледу својстава робе 
или услуге који су предмет уговора, јер често није у прилици да се са 
њима претходно упозна, нарочито када се уговор закључује путем ко-
респонденције. Поред тога, може се десити да се потрошач обавеже уго-
вором, а да насупрот његовој обавези стоји нееквивалентна обавеза тр-
говца или обавеза трговца која је немогућа или недопуштена.

Уговор између трговца и потрошача подлеже општим правилима 
Закона о облигационим односима која важе за закључење уговора. Међу 
њима један број, изгледа, да може послужити заштити потрошача. Нека 
од тих правила су нова, јер нису постојала у нашем праву пре доношења 
Закона. То су правила о обавезном закључењу уговора, о слању каталога 
и огласа и ћутању понуђеног, односно о ништавости одредбе у понуди 
да ће се ћутање понуђеног или његово друго пропуштање сматрати као 
прихватање. За њих се може претпоставити и да су директно инспири-
сана идејом о заштити потрошача. Друга су класична правила о пред-
мету уговора, основу и манама воље. Свако од њих има и заштитну свр-
ху. Једна страна у уговору може на основу тих правила да се ослободи 
уговора. С обзиром на то, правилима о предмету, каузи и манама воље, 
посредно се штити и потрошач.

1. Обавезно закључење уговора

Одбијање трговца да потрошачу прода производ који је изложен 
или на други начин припремљен за продају или да пружи услугу коју 
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може да обави је забрањено према ЗЗП.18 Трговац не може да одбије да 
закључи уговор са потрошачем који од њега тражи да купи робу или да 
му изврши услугу, изузев ако је на одбијање овлашћен посебним зако-
ном или опште прихваћеним пословним обичајима. То значи a contrario 
да је трговац дужан да закључи уговор са потрошачем.19 Ако тако не 
поступи може бити кажњен за прекршај.

Закон о облигационим односима, за разлику од ЗЗП који забрањује 
одбијање закључења уговора, налаже позитивну обавезу да се уговор 
закључи. Свако ко је дужан да закључи уговор према посебном закону, 
на основу Закона о облигационим односима је обавезан да закључи уго-
вор. Ова обавеза формулисана је у виду права лица заинтересованог за 
уговор да тражи закључење уговора од онога ко је обавезан на његово 
закључење. Таква формулација не мења ништа у суштини обавезе. Лице 
према коме се има право на захтев за закључење уговора, може бити 
принуђено на закључење, укључујући ту и трговца.

На основу Закона о облигационим односима потрошач има право 
да тражи од трговца да закључи уговор.20 Ако трговац то одбије, пот-
рошач би имао право да захтева од суда да га обавеже на закључење.21 
Поред овог права, потрошач има право да захтева и накнаду штете због 
одлагања трговца да са њим закључи уговор, према правилима о по-
себним случајевима одговорности за штету.22 Потрошач нема право на 
накнаду, ако је одлагање трговца било оправдано.23 Оправдани разлог 
за одлагање је недостатак залиха на складишту или постојање неког од 
разлога који искључују одговорност: виша сила, радња трећег лица или 
радња потрошача.

18 ЗЗП, чл. 16. 
19 Обавеза на закључење уговора, прописана је као позитивна обавеза трговца у ко-

рист потрошача и неким посебним законима. Тако, према Закону о енергетици, 
правна лица или предузетници који су уписани у регистар за обављање једне или 
више енергетских делатности, као што су дистрибуција електричне енергије, при-
родног гаса или топлотне енергије дужни су да на захтев сваког лица чији објекат 
испуњава техничке и друге прописане услове за прикључење на преносни, транс-
портни или дистрибутивни систем, закључе уговор о продаји електичне енергије, 
природног гаса или топлотне енергије (чл. 56 ст. 1 Закона о енергетици, Сл. гласник 
РС, 84/2004). 

20 Упоредити: „Ако је неко по закону обавезан да закључи уговор заинтересовано 
лице може захтевати да се такав уговор закључи без одлагања“ (в. чл. 27 ст. 1 Зако-
на о облигационим односима). 

21 Ј. Барбић, Склапање уговора по Закону о обвезним односима, Загреб, 1980, стр. 7.
22 Упоредити: „Лице које је по закону обавезно да закључи неки уговор, дужно је 

да надокнади штету ако на захтев заинтересованог лица без одлагања не закључи 
уговор“(в. чл. 183 Закона о облигационим односима).

23 Ј. Радишић, Облигационо право, Београд, 1993, стр. 284. 
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2. Слање каталога и огласа

Услови будућег уговора које једна страна унапред формулише 
могу се налазити у обавештењима која се шаљу на каталогу, ценовни-
ку или тарифи или могу бити јавно оглашени у штампи, на радију, те-
левизији или на који други начин (на пример, летком). Према Закону 
о облигационим односима оваква обавештења представљају позиве на 
понуду.24 Ако жели да закључи уговор према условима који се налазе 
у позиву на понуду, друга страна мора да преузме иницијативу, коју је 
започела прва, слањем обавештења или оглашавањем. Она формулише 
понуду и оставља могућност пошиљаоцу позива на понуду, да њеним 
прихватањем, доврши закључење уговора.

Обавештења о којима говори Закон о облигационим односима су 
обавештења трговца, упућена редовно потрошачима. Услови уговора 
се јавно оглашавају да би се потрошачи придобили да чине понуде тр-
говцу. Ситуација у којој потрошач има улогу понудиоца, међутим, није 
добра за њега. Трговац би могао да одбије да закључи уговор, јер као 
понуђени има слободу да одлучи да понуду не прихвати.25 Ако трговац 
не прихвати понуду потрошача, трошкови које је потрошач имао у вези 
да слањем понуде били би бескорисни.

Рачунајући на овакве ситуације, Закон о облигационим односима 
предвидео је правило о одговорности пошиљаоца позива на понуду за 
штету коју проузрокује лицу које је прихватило његов позив и упути-
ло понуду. Пошиљалац је дужан да надокнади штету коју је понудилац 
претрпео, ако неосновано одбије закључење уговора под условима које 
је он сам унапред одредио.26 Трговац који неосновано одбије понуду 
потрошача, учињену под условима које је објавио, обмањује потроша-
ча.27 Ако због одбијања трговца да закључи уговор потрошач претрпи 
штету, могао би да се позове ово правило Закона о облигационим одно-
сима и да захтева њену накнаду.

3. Ништавост одредбе у понуди да ће се ћутање или друго
пропуштање понуђеног сматрати као прихватање

Понуда трговца за закључење уговора садржи понекад одредбу 
срачунату на то да потрошача „увуче“ у уговор, упркос његовом ћутању. 

24 ЗОО, чл. 35, ст. 1. У теорији се сматра да обавештење може бити и понуда за закљу-
чење уговора, ако има обележја понуде (М. Драшкић, нав. дело, стр. 31), односно 
ако према околностима може имати значење понуде (Ј. Барбић, нав. дело, стр. 34).

25 Ј. Барбић, нав. дело, стр. 33.
26 ЗОО, чл. 35 ст.2.
27 Ј. Барбић, нав. дело, стр. 35.



1–4/2009. Марко Ђурђевић (стр. 271–286)

281

Тако се, у унапред одштампаним клаузулама које садрже понуду за за-
кључење уговора, може срести клаузула према којој ће се ћутање потро-
шача сматрати прихватањем понуде. Уз то, трговац често шаље потро-
шачу ствар о којој је понуда (на пример, књигу), а у понуди наглашава 
да уколико потрошач не жели да је купи, мора да је врати у одређеном 
року. У супротном, сматраће се да ју је купио и да треба да плати цену. 
Такави потези трговца представљају рекламне трикове чије последице 
могу да буду неповољне за потрошача. Он није ништа наручио, али, ако 
не жели да закључи уговор, мора да сноси трошкове слања негативног 
одговора на понуду и поштанске трошкове враћања ствари трговцу.

Закон о облигационим односима садржи два правила на осно-
ву којих потрошач може да се заштити од оваквих поступака трговца. 
Ћутање понуђеног не значи прихватање понуде.28 Потпуно пасивно 
држање потрошача према понуди, из кога се не може извести никакав 
закључак о његовој намери, сходно овом правилу, не сматра се његовим 
пристанком на понуду.29 Оно је допуњено још једним правилом, које 
потрошача штити од правног дејства одредбе у понуди да ће се његово 
ћутање или неко друго пропуштање (на пример, да одбије понуду у од-
ређеном року или да врати ствар о којој му се нуди уговор у одређеном 
року) сматрати прихватањем. Такве одредбе у понуди, према Закону о 
облигационим односима, немају правно дејство.30 То значи да потрошач 
који није ништа наручио од трговца, ако ћути, нема обавезу према тр-
говцу да одговори на понуду, нити да му врати ствар која му је послата. 
Ако жели своју ствар натраг, трговац мора доћи код потрошача да је 
узме.

4. Предмет уговора

Да би уговор настао мора имати предмет. Према Закону о обли-
гационим односима, поред тога што треба да постоји, предмет уговора 
мора бити могућ, допуштен, одређен или одредив.31 Правила о предме-
ту уговора из Закона могу послужити да се потрошач заштити од нечега 
што нормално не очекује од уговора.

Предмет је оно што је суштина уговора. То је корист коју, бар када 
је реч о теретним уговорима, свака страна треба да има од уговора.32 
Појам предмета уговора може да послужи у неким случајевима да би 

28 ЗОО, чл. 42 ст. 1. 
29 М. Орлић, Закључење уговора, Београд, 1993.
30 ЗОО, чл. 42 ст. 2. 
31 ЗОО, чл. 46. 
32 О. Антић, нав. дело, стр. 286. 
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се поништили уговори који немају корист за потрошача. Тако, ако је 
предмет уговора пропао (на пример, због тога што је уништен) у мо-
менту закључења уговора33 или ако је немогућ34 (на пример, путовање 
на Венеру) или се налази изван правног промета, због тога што је не-
допуштен,35 (продаја наркотика, радиоактивних материја), потрошач 
може захтевати поништење уговора.

5. Основ

Основ (каузу) мора имати обавеза сваке стране у уговору и основ 
мора бити допуштен.36 Основ испуњава функцију друштвене и инди-
видуалне заштите. Друштвена заштита, заштита основних друштвених 
вредности, остварује се појмом недопуштеног основа.37 Кауза је недо-
пуштена ако је противна принудним прописима, јавном поретку или 
добрим обичајима. Недопуштеност основа међутим, није значајна за 
заштиту интереса уговорних страна. Насупрот томе, уговорне стране су 
заинтересоване за постојање основа. Захтевом да свака уговорна оба-
веза мора имати основ, који се у синалагматичним уговорима састоји у 
противпрестацији друге стране,38 постављеним у Закону о облигацио-
ним односима, остварује се индивидуална, појединачна заштита, зашти-
та интереса уговорних страна.

У теретним уговорима, какви су уговори између потрошача и 
трговца, основ има објективни изглед. Кауза у овим уговорима оства-
рује идеју комутативне правде и служи да исправи нееквивалентност 
престација.39 Због тога, ако уговорна обавеза потрошача нема основ, 
јер нема противпрестације трговца, уговор је ништав.40 Позивајући се 
на правило Закона о облигационим односима на основу кога је уговор 
ништав, ако кауза не постоји, потрошач би могао да захтева поништење 
уговора у случају врло тешке нееквивалентности у узајамним давањи-
ма. Међутим, такве ситуације се врло ретко појављују. Много чешће се 
дешава да је неједнакост у узајамним давањима потрошача и трговца 
мања. У таквим ситуацијама појам основа није од помоћи потрошачу.

33 ЗОО, чл. 459 ст. 1. 
34 ЗОО, чл. 47. 
35 ЗОО, чл. 458. 
36 ЗОО, чл. 51 ст. 1. 
37 С. Перовић, нав. дело, стр. 334. 
38 О. Антић, нав. дело, стр. 282. 
39 Ibid., стр. 276. 
40 ЗОО, чл. 52. 
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6. Мане воље

Правила о манама воље имају типично заштитни карактер.41 
Њима се штите изјаве уговорних страна усмерене на закључење уговора 
од недостатака којима могу бити погођене и због којих је једна уговорна 
страна изјавила као своју вољу нешто што није желела. Недостаци који 
могу погодити изјаву су претња, заблуда и превара. У случају да изјава 
потрошача има недостатак, који потрошач мора да докаже, он има пра-
во да захтева да се уговор поништи.

Претња, застрашивање потенцијалном опасношћу која је код јед-
ног уговорника изазивала оправдани страх због кога је закључио уго-
вор,42 само изузетно може бити разлог због којег би потрошач могао да 
захтева поништење уговора са трговцем. Трговци се обично не служе 
претњама да би навели потрошаче да купују њихову робу или да траже 
њихове услуге, него далеко софистициранијим техникама.

Превара штити једног уговорника од поступака другог уговорни-
ка који су код њега изазивали заблуду и од поступака другог уговорника 
којима га је одржавао у већ постојећој заблуди. У оба случаја потребно 
је да постоји намера другог уговорника да превареног сауговорника на-
веде на закључење уговора.43 У појам преваре, одржавањем у заблуди 
улази и намерно необавештавање једног уговорника од стране другог.44 
Према схватању судске праксе у неким страним правима, превара је и 
прикривање информација које би могле да одврате једног уговорника 
од закључења уговора, ако је за другу страну постојала обавеза обаве-
штавања.45

У нашем праву, према ЗЗП, потрошач има право да буде обаве-
штен о својствима робе које купује и услугама које користи и другим 
појединостима у вези са робом или услугом.46 Иако право потрошача да 
буде обавештен није формулисано у овом закону као обавеза трговца, 
логично је да је оно усмерено ка трговцу, односно да је обавештавање 
потрошача обавеза трговца. Пропуштање трговца да изврши ову обаве-
зу, његово прећуткивање својстава робе или услуге, могло би да пред-
ставља превару по Закону о облигационим односима, ако је код трговца 
постојала намера да наведе потрошача на закључење уговора. Таква на-

41 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Париз, 1993, стр. 160.
42 ЗОО, чл. 60 ст. 1. 
43 ЗОО, чл. 65 ст. 1. 
44 Л. Марковић, Грађанско право, Књига прва, Општи део и стварно право, Београд, 

1912, стр. 223. 
45 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, нав. дело, стр. 161. 
46 ЗЗП, чл. 55. 
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мера се не претпоставља. Потрошач би морао да је докаже. Само у том 
случају, потрошач би могао да издејствује поништење уговора. Поред 
права да захтева поништење уговора потрошач има право и на накнаду 
штете због поништења.47

Заблуда је мана воље на коју би потрошач могао да се позове нај-
чешће. Она је погрешна представа једног уговорника о ствари или услу-
зи коју прибавља уговором. Због заблуде се може тражити поништење 
уговора само ако је заблуда битна. Према Закону о облигационим одно-
сима заблуда је битна ако се погрешна предства односи на битна својс-
тва предмета, на лице са којим се закључује уговор, ако се закључује с 
обзиром на то лице и на околности које се по обичајима у промету или 
по намери странака сматрају одлучним, а страна која је у заблуди не би 
иначе закључила уговор такве садржине.48

Редовно потрошач ће имати неистиниту представу о битним 
својствима предмета. Под битним својствима подразумева се, по објек-
тивном критеријуму, материја од које је ствар састављена, а по субјек-
тивном критеријуму, које је предложен за наше право, свако својство 
ствари које је било битно за опредељење једног уговорника да закључи 
уговор.49 Субјективни критеријум проширује поље заблуде. Потрошач 
би могао да се позове на погрешну представу о сваком својству ствари 
које он сматра одлучним: на пример, на географско порекло, оригинал-
ност, природне карактеристике, као што су способност једног земљиш-
та за темељење, итд. Поред заблуде о битним својствима потрошач би 
могао да захтева поништење уговора и ако је имао лажну представу о 
околности која се сматра битном „по обичају у промету“ (таква окол-
ност могла би да буде место на коме се ствар налази или њен положај). 
Када је реч о заблуди о „околности која се по намери странака странака 
сматра битном“, практичне могућности да се потрошач на њу позове су 
мале. Околност о којој постоји погрешна представа морала би да буде 
обухваћена намерама обе стране, потрошача и трговца, или бар да буде 
обухваћена намером потрошача, која је била позната трговцу, што ће 
бити изузетно ретко. Напослетку треба нагласити да потрошач не би 
могао да се позове на заблуду о побуди која га је навела на закључење 
уговора, јер она нема никаквог утицаја на закључење уговора са накна-
дом.

Теоријски посматрано могућности да потрошач постигне пони-
штење уговора због заблуде веће су него у случају преваре. Међутим, не 
би требало испустити из вида да је једна од последица поништења уго-

47 ЗОО, чл. 65 ст. 2. 
48 ЗОО, чл. 61 ст. 1. 
49 С. Перовић, нав. дело, стр. 295. 



1–4/2009. Марко Ђурђевић (стр. 271–286)

285

вора услед заблуде, према Закону о облигационим односима, накнада 
штете због поништења коју дугује жртва заблуде.50 Поверилац накнаде 
је трговац, ако је савестан, а дужник потрошач. Несавесност трговца 
мора да докаже потрошач. Заблуда дакле, не ослобађа од свих неугод-
них последица уговора. Она може ослободити потрошача од обавеза из 
уговора који није желео, али ће му најчешће ставити на терет и једну 
нежељену обавезу, да надокнади штету.

IV Закључак

Уговор између трговца и потрошача, као и сваки грађанскоправ-
ни уговор, подлеже општим правилима облигационог права из Закона 
о облигационим односима. Специјалне норме о уговорима из Закона о 
заштити потрошача надограђују и допуњују општа правила Закона о об-
лигационим односима, без обзира на то што у неким сегментима односа 
које регулишу искључују његову примену.

Правила уговорног права која штите једну страну пре закључења 
уговора, с обзиром на њен положај (понуђеног или понудиоца) у односу 
другу страну или с обзиром на положај који има у уговору (купца, на-
ручиоца, зајмопримца односно корисника кредита, путника, итд.), шти-
те свако лице, а не само потрошача. Њима се може користити свако, 
а не само потрошач. Међутим, њима се може користити и потрошач. 
Због тога се може рећи да се заштита потрошача у домену уговора са 
трговцем остварује претежним делом на основу општих правила обли-
гационог права, а много мањим делом на основу специјалних норми о 
заштити потрошача.

Предмет овога рада била је анализа општих правила о закључењу 
уговора са становишта могућности да се на основу њих заштити потро-
шач. Њени резултати су показали да су норме о обавезном закључењу 
уговора, обавези на накнаду штете због неоснованог одбијања понуде 
фомулисане под условима објављеним у позиву на понуду, учињеног 
слањем каталога, ценовника, тарифа или путем летка, штампе, радија, 
телевизије и ништавости одредбе о понуди да ће се неодбијање понуде 
или невраћање послате ствари сматрати прихватом, намењене превас-
ходно заштитити потрошача. Насупрот њима, класична правила о пред-
мету уговора, каузи и манама воље, на основу којих се може постићи 
заштита једног уговорника, само изузетно могу да послуже заштити 
потрошача.

50 ЗОО, чл. 61 ст. 3.
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CONSUMER PROTECTION UNDER THE GENERAL 
RULES OF CONCLUSION OF CONTRACTS

Summary

Th e subject of this paper is consumer protection on the ground of the 
general rules on conclusion of contracts in the Obligation Relationships Act. 
Within the fi rst part of the paper, the author indicates diff erent types of consum-
er protection and analyses the relation of special rules of the Consumer Protec-
tion Act, which regulates the contracts between consumers and merchants, with 
the general rules on contracts. Within the second part, the author deals with 
the infl uence of consumer protection idea on the Obligation Relationships Act. 
Within the third part, he deals with the consumer protection possibilities on the 
ground some rules, which regulate conclusion of the contracts. Th e author as-
serts, within the conclusion, that some rules predominantly serve for consumer 
protection, such as rules about mandatory conclusion of contract, about duty 
of compensation of damage caused by unjustifi able refusal of an off er, which is 
given in accordance with the terms of public invitation by way of sending the 
catalogues, price-lists, tariff s or by way of leafl ets, press, radio and television, 
and about nullity of clause which provides acceptance of the off er in the case of 
absence of its explicit refusal or return of sent article. Contrary to that, classical 
rules, such as rules on subject, cause and defects of the will (vitiating factors), 
only exceptionally can serve for consumer protection.
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др Милена ЈОВАНОВИЋ ZATTILA
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Нишу

НАДЛЕЖНОСТ У ПОТРОШАЧКИМ СПОРОВИМА*

Резиме

У раду аутор се бави питањем надлежности суда у решавању 
потрошачких спорова, нарочито оних са међународним обележјем. Ука-
зује се на решења европског права којима се потрошачима олакшава 
решавање прекограничних спорова, како у случају када о томе одлучују 
судови, тако и онда када то чине посебно осмишљена вансудска тела. 
Пажња аутора усмерена је на преузимање оних европских решења којима 
се потрошачима омогућава слободан приступ правди, али и на пробле-
ме који настају када треба применити минимални стандард заштите 
коју потрошачима гарантује европско право.

Кључне речи: надлежност, заштита потрошача, потрошачки споро-
ви, приступ правди, сукоб права.

I Уводна разматрања

У систему заштите потрошача проблем ефикасног приступа суду је 
значајно питање. Потрошачи се из разумљивих разлога теже одлучују да 
покрену формални поступак, посебно у случајевима када је њихов губи-
так релативно мале вредности. Подношење тужбе у сваком случају кошта, 
* Рад је резултат истраживања на пројекту Правног факултета Универзитета у 

Нишу: „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стан-
дарда у правни систем Републике Србије (2009)“.
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поступак је спор и представља извор стреса. Ови проблеми се увећавају 
уколико се узме у обзир аспект прекограничности. Одредбе страног зако-
на нису познате, а препреке приликом подношења тужбе су веће.

Стварање заједничког тржишта представља примарни циљ Ев-
ропске уније. Потрошачи са подручја ЕУ уживају потпуну слободу 
кретања у оквиру јединственог тржишта. Основни услов потпуне реа-
лизације права слободног кретања потрошача је његово право да сло-
бодно приступа свим судовима на подручју јединственог тржишта, што 
претпоставља идентичан положај без обзира на то у којој држави чла-
ници се решава потрошачки спор. Ипак, прокламовано начело слободе 
приступа правди увелико је ограничено чињеницом да потрошачи, ус-
лед различитости примене права држава чланица, не уживају исти про-
цесноправни положај на заједничком тржишту. Ограничена доступност 
суда државе чланице у којој потрошач не живи, правна несигурност и 
непредвидивост коначног решења прекограничних спорова препрека 
су већој мобилности потрошача у оквиру јединственог тржишта. Све 
то представља изазов промовисању ефикасног система приступа пра-
восуђу за потрошаче широм Европе. Иако директиве служе као извор 
опште заштите потрошача на националном нивоу, неопходно је проце-
нити њихову ефикасност.

Пажњу треба обратити на најмање два елемента: први се тиче мо-
гућности и обима до ког директива утиче на право на које се појединци 
могу позвати у поступку пред националним судовима. До сада је ди-
ректива своју снагу црпела из националних правних поредака који су 
је усвајали, а ризик је постојао у погледу варијација између држава које 
су усаглашавале своја правна решења са обавезама из директиве. То је 
водило разликама у практичном спровођењу закона који регулишу за-
штиту потрошача, а за које се претпоставља да су хармонизовани. Дру-
ги елемент, тиче се питања до ког обима је право заштите потрошача 
пребачено са папира у праксу, у смислу олакшавања позиције потроша-
ча у свакодневном животу. Овај други елемент отвара питање способ-
ности потрошача, у условима прекограничне трговине, да процене своја 
права према продавцу који има седиште у другој држави, а то је везано 
и са могућношћу ефикасне примене закона у контексту прекограничне 
трговине.

II Европска правила међународне надлежности у контексту 
заштите потрошача

Говорити о заштити потрошача у колизионо-правном контексту 
значи говорити о посебном сегменту уговорног статута усмереном на 
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заштиту економски слабије уговорне стране. Принцип најближе везе, 
који се примењује код колизионих норми, на подручју заштите потро-
шача материјализује се кроз упућивање на оно право којим је особа коју 
треба заштитити најближе повезана.1 У том смислу, постоји претпос-
тавка да је уговор најближе повезан са земљом у којој уговорна страна 
која треба да изврши обавезу, у тренутку закључења истог, има своје 
редовно боравиште. Дакле, ако уговорне стране у потрошачким угово-
рима нису изабрале меродавно право, примениће се право земље где се 
налази место пословања продавца.

Један од начина да се обезбеди заштита потрошача је и да им се 
омогући да воде спор пред судом који је за њих најпогоднији. Ово пи-
тање обухваћено је Конвенцијом о надлежности и извршењу пресуда 
у грађанским и трговинским стварима (даље у тексту: Бриселска кон-
венција),2 чијим усвајањем се отпочело са унификацијом правила међу-
народне надлежности. Она је уједно и први унификовани инструмент 
којим се гарантује повољнији статус потрошачима пред међународним 
судом. Ratio посебног заштитног режима међународне судске надлеж-
ности лежи у чињеници да су потрошачи, у домаћој и међународној тр-
говини, социолошко-економски „слабији“ правни субјект у односу на 
другу уговорну страну. Приликом склапања прекограничних уговора 
потрошач и трговац немају једнаку преговачку позицију, ни економски 
ни правно гледано. Сама чињеница да се потрошачки уговори најчешће 
закључују путем стандардизованих образаца које припремају трговци 
као професионалци поткрепљује ову тврдњу. Томе у прилог говори и 
могућност санације ризика трговца кроз осигурање или на начин да се 
тај ризик урачуна у коначну цену производа,3 док такву могућност пот-
рошач нема. Слаба позиција потрошача нарочито долази до изражаја 
када он, у циљу заштите својих интереса, треба да покрене судски пос-
тупак у држави у којој не живи.

Посебни заштитни конвенцијски систем потрошачу даје право тзв. 
forum shopping-a, односно избора између различитих судова пред који-
ма може тужити другу уговорну страну. Бриселска конвенција допушта 
потрошачу да, као тужиоц, покрене поступак против трговца пред су-

1 C. Dolinger, Evolution of Principles for Resolving Confl icts in the Field of Contracts and 
Tort, vol 283, 2000, стр. 415.

2 Council Regulation of 22 December 2002 on jurisdiction and the recognition and en-
forcement of judgments in civil and commercial matters, 2001/44/EC. Текст Бриселске 
конвенције I, OJ C 027 од 26.01.1998, доступан на: http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/
reg/en_registar_1920.html.

3 Више о томе: Report on the proposal for a Council regulation on jurisdiction and the 
recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, Committee 
on Legal Aff airs in the Internal market, Rapportuer Wallis, D., COM (1999) 348 – C5–
0169/1999 – 1999/0154 (CNS).
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дом државе у којој живи.4 С друге стране, трговцу као „јачој“ уговорној 
страни то није допуштено, тако да се поступак против потрошача може 
покренути само пред судом опште међународне надлежности, односно 
судом државе у којој се налази потрошачево пребивалиште.5 Потроша-
чу се, стога, признаје привилегија коју собом носи forum actoris, као и 
правила опште и посебне међународне надлежности предвиђена кон-
венцијом. Заштитни учинак оваквог решења нема за сврху само појед-
ностављење и убрзање потрошачевог приступа правосуђу, већ има и 
огроман утицај на коначно мериторно решавање спора. Допуштајући 
потрошачу да поступак против трговца покрене у држави у којој живи, 
Бриселска конвенција на индиректан начин доводи до примене права 
државе потрошачевог пребивалишта, које ће у највећем броју случајева 
бити за њега најповољније.6

Ступањем на снагу Амстердамског уговора, а самим тим и прено-
шењем надлежности са држава чланица на Заједницу, Бриселска кон-
венција је преточена у Уредбу о међународној надлежности и признању 
и извршењу пресуда у грађанским и трговинским стварима (даље у тек-
сту: Бриселска уредба).7 Иако је преузела структуру Конвенције, Бри-
селска уредба у одређеној мери ревидира већ постојеће одредбе тамо 
где се то у пракси показало нужним, што се догодило једним делом и 
са одредбама о потрошачким уговорима. Иако је аутоматско признање 
страних судских одлука држава чланица ЕУ темељни принцип Брисел-
ске регулативе,8 суд државе признања искључиво је овлашћен да пре-

4 Тужба потрошача против друге уговорне стране може се подићи или пред судови-
ма државе уговорнице на чијем подручју та уговорна страна има пребивалиште, 
или пред судовима уговорнице на чијем подручју потрошач има пребивалиште 
(чл. 14 ст. 1).

5 Чл. 14 ст. 2.
6 Види: P. Stone, Civil Jurisdiction and Judgment in Europe, London-New York, 1998, стр. 

83.
7 Council Regulation of 22 December 2002 on jurisdiction and the recognition and enforce-

ment of judgments in civil and commercial matters, 2001/44/EC измењена је у Бриселску 
уредбу 22. августа 2002, а ступила је на снагу 1. септембра исте године. Тако су 
одредбе Бриселске конвенције преточене у Бриселску уредбу добиле и нову нуме-
рацију.

8 Уредба се непосредно примењује у свим државама чланицама изузев Данске. У од-
носу на Велику Британију, Ирску и Данску, Амстердамским уговором (чл. 69 ex чл. 
73) установљен је посебан режим. Наиме, Велика Британија и Ирска имају право 
на тзв. opting-out, односно право неучествовања у поступку усвајања мера према 
одредби чл. 61 и чл. 65 Уговора о Европској заједници. Истовремено, пружена им 
је могућност да се накнадно у њега укључе (opting-in), што су оне и искористиле 
1999. године изјаснивши се да не желе да учествују у поступку доношења одлука на 
подручју правосудне сарадње у грађанским стварима. Када је о Данској реч режим 
је нешто другачији у погледу opting-in варијанте. Она се може укључити у посту-
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испита да ли је суд који је одлуку донео поштовао посебне одредбе о 
међународној надлежности за потрошачке уговоре.9 Уколико је суд своју 
надлежност установио противно одредбама којима се установљава за-
штитни механизам међународне надлежности за потрошачке уговоре, 
та се одлука неће признати.10

III Надлежност rationae personae

Примена Бриселске конвенције првенствено је зависила од тога 
да ли странка у спору има статус потрошача. Како конвенцијска регу-
латива није садржала дефиницију појма „потрошач“, пракса је указала 
на проблем тумачења овог појма. Стога, не чуди што се тумачењем овог 
појма морао позабавити Европски суд правде.11 Тумачећи појам потро-

пак доношења мера само уколико их накнадно имплементира у своје национал-
но законодавство. Види: S. Langrish, Treaty of Amsterdam: Selected Highlights, ELRev 
1998/23/3, стр. 8–10.

9 Одредба чл. 33 ст. 1 Бриселске уредбе.
10 Препрека аутоматском признању страних одлука могла би се односити на ситуа-

цију када је одлука противна одредбама о заштитном режиму међународне над-
лежности за потрошачке уговоре.

11 О томе ко се у смислу конвенцијских одредби сматра потрошачем Европски суд 
правде по први пут расправља у случају Soc. Bertrand v. Otto K. из 1978. године. 
Радило се о купопродајном уговору закљученом између француског трговачког 
друштва Bertrand и немачног трговачког друштва Otto К. Уговорену цену требало 
је платити двема меницама, од којих једна доспева за наплату у року од 60, а друга у 
року од 90 дана. Из разлога делимичне наплате меница, немачко трговачко друшт-
во покренуло је поступак пред регионалним судом у Немачкој захтевајући од суда 
да наложи Bertrand-у исплату преосталог уговореног износа. Суд доноси одлуку 
којом обавезује туженог на исплату преосталог износа укључујући и припадајућу 
камату. Ову немачку одлуку француски суд је прогласио извршном, а након одлу-
чивања по приговору туженог потврђује је и жалбени суд. Оспоравајући пред ка-
сационим судом ову одлуку Bertrand се позива на чл. 28 према коме се немачка од-
лука не може признати у Француској. Наиме, одредба чл. 28 Бриселске конвенције 
изричито овлашћује суд да не призна страну пресуду уколико је страни суд своју 
међународну надлежност установио противно одредбама чл. 13–15 конвенције. 
Према одредби чл. 14 поступак се може покренути против потрошача само пред 
судом државе у којој тужени, у овом случају француско трговачко друштво, има 
своје седиште. Како је тужилац поступак могао да покрене само пред француским 
судом, немачки суд није био међународно надлежан, што је условило непризна-
вање одлуке коју је донео немачки суд. Додатно питање које се отворило од стране 
касационог суда односило се на то да ли се поменути уговор може третирати као 
потрошачки у смислу одредаба из IV дела Бриселске конвенције, односно има ли 
трговачко друштво статус потрошача. Поступак је прекинут и предмет прослеђен 
Европском суду правде да одлучи о овом претходном питању. По сличном основу 
расправљао је ЕСП и у случају Francesco Benincasa v. Denktalkit Srl (Case c–269/95, 
ECR 1977), где је потврдио да се тужилац који је склопио уговор у циљу обављања 
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шача, у смислу Бриселске конвенције, Европски суд правде инсистира 
на рестриктивном приступу.12 По њему, статус потрошача признаје се 
само физичком лицу искључујући на тај начин правна лица и организа-
ције, као што је нпр. организација потрошача.13 Приступ је сасвим дру-
гачији у ситуацијама када Суд тумачи одредбе директива које се тичу 
материјалноправне заштите потрошача у уговорним односима.14

IV Проблем одређивања међународне надлежности код
on line потрошачких трансакција

Питање међународне надлежности, када су у питању традицио-
нални уговори, одређује се према територијалном критеријуму, на начин 
да међународна надлежност припада суду оне државе у којој се налази 
пребивалиште туженог, односно тужиоца и у којој је уговор закључен 
или извршен.15 Ипак ови критеријуми нису најпогоднији у ери дистан-
ционих уговора, односно уговора закључених на даљину. Као разлози у 
прилог ове тврдње у литератури се наводе следећи аргументи.16 Нај пре, 

трговинске или професионалне делатности не може сматрати потрошачем у скла-
ду са чланом 13 конвенције. Суд је поновио свој став изражен у одлуци Bertrand 
да, при тумачењу поља примене одредаба чл. 13 и 14 Бриселске конвенције, треба 
водити рачуна о томе да оне представљају изузетак од општег конвенцијског систе-
ма надлежности, према коме је надлежан суд државе тужениковог пребивалишта, 
због чега их је потребно рестриктивно тумачити.

12 C. A. Joustra, Jurisdiction in Consumer Disputes under the Brussels Convention: Compabil-
ity and Evaluation, Essays on comparative law, private international law and international 
commercial arbitration, Dordrecht-Boston-Norwel, 1994, стр. 240.

13 European Consumer Law Group: Jurisdiction and Applicable Law in Cross-Border Con-
sumer Complains: Socio-Legal Remarks on an Ongoing Dilemma Concerning Eff ective Le-
gal Protection for Consumer Citizen in the European Union, Journal of Consumer Policy, 
21, 1998, стр. 319–320. 

14 Око појма „потрошач“ развила се дебата у смислу настојања да се сам појам про-
шири, као што је то био случај при доношењу Директиве о непоштеним клаузу-
лама, где је пажња усмерена на то да се под овај појам подведу и правна лица и 
професионални трговци (предузетници и др.). Више о томе: M. Јовановић-Заттила, 
Непоштена одредба у потрошачким уговорима, Тематски зборник: Нова законска 
решења у области заштите потрошача, Крагујевац, 2009, стр. 81. 

15 Види: чл. 2 ст. 1, као и чл. 59 ст. 1 и 2 Уредбе, према којима суд, за одлучивање о 
томе да ли странка има пребивалиште на подручју државе чланице пред чијим су-
довима је покренут поступак, примењује своје унутрашње право. Уколико странка 
нема пребивалиште у држави чланици пред чији је судовима покренут поступак, 
тада суд (ако одлулчује о томе да ли странка има пребивалиште у другој држави 
чланици) примењује право те друге државе чланице. Упореди са чл. 52 ст. 1 и 2 
Бриселске конвенције.

16 C. Chen, „United States and European Union approaches to Internet Jurisdiction and 
their Impact on e-commerce“, University of Pennsylvania Journal of International Eco-
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интернет је дизајниран да игнорише географску локацију, обзиром да 
су адресе дигиталне. Друго, интернет комуникација не ограничава се 
само на кориснике одређене државе, што је могуће код осталих инс-
трумената трговине. Треће, корисниково име и e-mail адреса често су 
једини индикатор његовог идентитета, због чега потрошач који купује 
робу посредством интернета не може бити сигуран у којој је држави 
продавац лоциран. Четврто, информација путује кроз интернет на раз-
личите начине што отежава одређивање локације са које се информа-
ција одашиље. Пето, порука корисника интернета не може се географ-
ски ограничити, у смислу да је доступна само лицима у једној држави. 
Све ово указује да је код on line уговора веома тешко одредити где се 
у тренутку његовог закључења налазе уговорне стране, односно где је 
уговор закључен.

Из тог разлога радна група је усвојила решења17 садржана у Бри-
селској и Римској конвенцији,18 да правне радње потребне за закључење 
уговора потрошач мора предузети у држави у којој има пребивалиште. 
Синтагма „потребне правне радње на страни потрошача“19 употребље-
на је како би се избегао класичан проблем одређивања места закључења 
уговора. Не оспоравајући чињеницу да је за остварење правне заштите 
по Бриселској конвенцији нужно постојање довољно снажне везе из-
међу самог потрошачког уговора и места потрошачевог пребивалиш-
та,20 мишљења смо да је могуће замисилити ситуацију када би чл. 13 ст. 
1 Бриселске конвенције требало применити упркос томе што се потро-
шач у тренутку склапања уговора физички није налазио у држави свог 
пребивалишта. Простора за такво тумачење налазимо у околности што 
и сам начин одређивања, да ли је правна радња заиста била потребна 
за закључење уговора, у крајњем може зависити од карактеристичних 

nomic Law, 2004/25, стр. 432; C. Kessedjian, Internet, Which Court Decides? Which Law 
Applies? Quel tribunal decide? Quel droit s’applique?, Рим, 1998, стр. 23–34.

17 Види: M. Giuliano, P. Lagarde, Report on the Convention on the law applicable to contrac-
tual obligations, OJ C 27, 26.01.1998, стр. 34–53. 

18 Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (OJ L 266), закључена 
у Риму 19.6.1980. Чл. 5 ст. 2 Римске конвенције, између осталог, предвиђа да се 
избором меродавног права који су учиниле странке, потрошачу не сме одузети 
заштита коју му дају принудни прописи државе у којој има редовно боравиште, ако 
је закључењу уговора претходила изричита понуда или рекламирање у тој држави 
и ако је потрошач предузео у тој држави правне радње потребне за закључење 
уговора.

19 Израз „правна радња“ укључује, између осталог, писано или било које друго де-
ловање предузето као последица понуде или рекламе. Види тумачење садржано у 
Giuliano-Lagarde извештају, supra n. 18. 

20 Види: M. Foss, L. Bygrave „International Consumer Purchases through the Internet: 
Jurisdictional Issues pursuant to European Law“, International Journal of Law and 
Information Technology, 2000, стр. 112. 
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околности сваког појединачног случаја. Потрошача не би требало ли-
шити правне заштите само зато што се у тренутку евентуалног прихва-
та понуде физички није налазио у држави свог пребивалишта. Наведене 
одредбе Бриселске конвенције ваља тумачити на начин да штите потро-
шача без обзира на то што је понуду прихватио у држави у којој нема 
пребивалиште, уколико је пре формалног склапања уговора у држави 
у којој има пребивалиште предузео неке друге радње без којих уговор 
de facto не би био закључен.21 A contrario, ваљало би је проширити на 
начин да обухвата и период када су странке материјално преговарале 
о условима будућег уговора, у коме је предузето низ радњи чињеничне 
природе без којих до закључења уговора не би ни дошло.22

Услед територијалне неодређености електронских трансакција ве-
ома је важно питање надлежности за решавање спорова произашлих из 
ових односа. Дакле, који ће суд бити међународно надлежан и које ће 
материјално право бити примењено на овај уговор? Да ли ће се домаћи 
суд прогласити надлежним и у односу на странца чија је једина веза са 
државом форума та да су на њеној територији доступне информације 
похрањене на његовој интернет страници? Је ли сама чињеница да је 
интернет страница трговца доступна у држави форума довољна да би се 
на основу ње могла установити међународна надлежност?

Према одредби чл. 15 ст. 1(ц) Бриселске уредбе није више реле-
вантно територијално одредити активност потрошача, већ је у првом 
плану друга уговорна страна. Потрошачи су до ступања на снагу ове 
уредбе могли да покрену спор пред домаћим судом само када су уговор 
закључили у својој кући, а након њеног ступања на снагу захтева се само 
да потрошачки уговор потпада под активности које је тужени усмерио 
према држави потрошача, без прецизирања да потрошач у тој држави 
мора да закључи и уговор.23 Ово решење изазвало је бурне реакције 

21 Претпоставимо да је потрошач прихватио понуду у држави у којој нема преби-
валиште, али је пре прихвата понуде са другом уговорном страном преговарао о 
цени купљеног производа и том приликом деловао у држави свог пребивалишта. У 
том случају дефиницију правне радње потребне за закључење уговора не би требало 
ограничити на тренутак када је потрошач притиском на тастатуру формалноправ-
но закључио потрошачки уговор. 

22 Мада смо свесни околности да потрошач, као економски слабија страна, најчешће 
неће бити у ситуацији да преговара о понуди, нити ће на њен садржај моћи битније 
да утиче, треба указати и на ову могућност. 

23 Треба поменути да се одредба чл. 15 ст. 1 (ц) не односи само на on line потрошачке 
уговоре, већ и на оне закључене традиционалном комуникацијом. Одредба говори 
о надлежности над другом уговорном страном и када она предузима трговачку 
или професионалну активност у држави потрошачевог пребивалишта, али и када 
на било који начин, односно било којим средством усмерава своју активност према 
држави потрошачевог пребивалишта. Израз „на било који начин“ управо покрива 
е-трансакције, пружајући могућност потрошачу да поступак, у погледу било ког 
уговора закљученог путем интернета, покрене у земљи свог пребивалишта. Види: 
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на страни трговаца. Главни аргумент против усвајања поменуте одред-
бе сводио се на тврдњу да ће она, примењена у контексту пословања 
путем интернета, погубно деловати на развој електронске трговине на 
подручју Европске уније, у смислу да ће понудиоци роба и услуга неоп-
равдано сносити ризик да их потрошач, у случају спора, може тужити у 
држави свог пребивалишта, тј. у било којој држави ЕУ.24

Могућности које трговцу стоје на располагању односе се на спре-
чавање закључења уговора са потрошачима који имају пребивалиште 
у државама у односу на које му је вођење поступка, из одређених раз-
лога, неприхватљиво. Интернет странице се могу подесити на начин да 
онемогућавају закључење уговора у случајевима када потрошач присту-
па интернету са територије одређене државе. Корак даље представља-
ло би подешавање интернет странице на начин да јој се из одређених 
држава не може уопште приступити, а тиме ни закључити уговор. Исто 
тако, интернет странице се могу подесити на начин да се од потрошача, 
приликом закључења уговора, тражи да се изјасни у којој држави има 
пребивалиште, што на страни трговца поново отвара могућност да не 
закључи уговор.25 Па ипак, ни једна од наведених опција не представља 
и коначно решење проблема. Примера ради, техничко подешавање ин-
тернет странице неће бити нарочито ефикасно уколико потрошач са 
пребивалиштем у држави А (из које интернет страници није могуће 
приступити, или јој је могуће приступити, али не и закључити уговор) 
интернет страници приступи у држави Б, у односу на коју трговац није 
поставио таква ограничења. Тим пре, што је могуће да се потрошач нађе 
у држави Б, како случајно, тако и са намером да закључи потрошачки 
уговор. Слично овоме, проблеми постоје и у односу на остале могућ-
ности које трговцу стоје на располагању: потрошач може неистинито 
да одговори на питање о држави у којој има пребивалиште, а приликом 
плаћања путем картице може да користи кредитну картицу лица чије је 
пребивалиште у другој држави која не подлеже поменутим ограничењи-
ма. У случају када се може утврдити постојање лоше намере, без обзира 
на чињеницу што је такве околности у пракси често тешко доказати, 
мишљења смо да не треба штитити потрошаче који намерно избегавају 

European Commision: Explanatory Memorandum to the Proposal for a Council Regulation 
on Jurisdiction, COM (1999) 348, доступно на: http://www.europa.eu.int/comm/justice_
home/pdf/com1999–348-en.pdf 

24 Насупрот трговцима потрошачке организације тврдиле су да поверење у on line 
трговину представља битан фактор развоја електронске трговине, а поверење пос-
тоји само уколико потрошач зна да може тужити у држави свог пребивалишта. 

25 Види: N. Rosner, International Jurisdiction in European Union E-commerce contracts, 
доступно на: http://www.llrx.com/features/eu_ecom.htm; J. Oren, „International Jurisdic-
tion Over Consumer Contracts in e-Europe“, International and Comparative Law Quar-
terly, бр. 52/2003, стр. 667.
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да поступе у складу са одредбама Бриселске уредбе.26 С друге стране, уко-
лико трговац жели да избегне тужбу у држави пребивалишта потрошача, 
а у исто време искористи и предности пословања путем интернета, мора 
да се јасно определи на коју државу упућује своју делатност.

V Непоштена одредба и пророгациона клаузула

Велики број уговора које потрошачи закључују унапред су одређе-
ни својом формом и садржином. У таквим околностима до изражаја 
долази неравноправан однос учесника пословних трансакција. Како 
садржај тих уговора припремају трговци, пророгационе клаузуле сад-
ржане у типским уговорима најчешће предвиђају међународну надлеж-
ност суда државе у којој је седиште трговца. Из тог разлога, Бриселска 
конвенција (чл. 15), односно Уредба (чл. 17) изричито регулишу питање 
ваљаности пророгационих клаузула у потрошачким уговорима. Управо 
у циљу заштите потрошача као економски слабије стране, ове одредбе 
сматрају се когентним. Стога се поставља питање могу ли странке из 
потрошачког уговора споразумно да одреде надлежност суда који то не 
би био према конвенцији или уредби? Начелно је заузет став да страна-
чка дерогација посебног заштитног конвенцијског режима међународне 
надлежности не би била допуштена.27 Изузетно, пророгациона клаузула 
сматраће се допуштеном ако се тиме не дира у заштитну функцију спе-
цифичне регулативе међународне надлежности.28

Додатну заштиту у овом сегменту потрошачима пружа Директи-
ва 93/13 о непоштеним одредбама у потрошачким уговорима.29 Према 
26 Види: M. Foss, L. Bygrave, нав. дело, стр. 121; J. Oren, ibidem, стр. 682.
27 T. C. Hartley, Civil Jurisdiction and Judgments: Th e application in England of the Conven-

tion on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters 
under the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, London, 1984, стр. 58; више о томе: 
C. A. Joustra, нав. дело, стр. 234.

28 Према чл. 17 Бриселске уредбе, споразум о надлежности садржан у потрошачким 
уговорима сматраће се допуштеним под условом: да је закључен након настанка 
спора; да допушта потрошачу да уговори надлежност суда различитог од оног који 
је предвиђен Уредбом; да је закључен између потрошача и друге уговорне стране 
чије је пребивалиште или редовно боравиште у истој држави уговорници у тре-
нутку закључења уговора, под условом да право те државе не забрањује такав спо-
разум. Такође, уколико потрошач након закључења уговора мења своје пребивали-
ште, а како би се избегла ситуација да трговац буде приморан да делује у држави 
новог пребивалишта потрошача, споразум који фиксира надлежност суда државе 
у којој су обе стране имале пребивалиште или редовно боравиште сматра се до-
пуштеним. Тиме се уједно одступа од одредбе чл. 17, којом се уређује пророгација 
међународне надлежности, а према којој је релевантно пребивалиште у тренутку 
подношења захтева.

29 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, OJ 
1993, L 95/29.
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одредби чл. 3 Директиве, непоштеном се сматра уговорна клаузула о 
којој се није индивидуално преговарало, која је противна начелу савес-
ности и поштења и где постоји значајна неравнотежа у преговарачким 
позицијама. Директивом је предвиђена индикативна листа30 непош-
тених уговорних одредаба. Реч је о тзв. сивој листи,31 која представља 
неку врсту водича који може послужити приликом оцене да ли се ради 
о непоштеним одредбама. Листа је отворена, што значи да се непош-
теним могу сматрати и друге одредбе које испуне кумулативне услове 
из дефиниције непоштене одредбе.32 Сива листа је известан компромис 
на првобитни Нацрт решења Директиве који је садржао детаљну црну 
листу забрањених одредаба. Након критика и потешкоћа око постизања 
сагласности, црна листа је претворена у сиву листу одредаба које се 
могу сматрати непоштеним.33 Државе чланице су у обавези да у својим 
законима предвиде и санкционишу ситуације које листа предлаже, уз 
могућност да исту прошире.

Чињеница да се непоштеност одредаба дефинише апстрактном 
генералном клаузулом и сивом листом, утицала је, са друге стране, на 
изостанак гаранције потпуне правне сигурности. Из тог разлога Дирек-
тива уводи додатне критеријуме који могу помоћи у утврђивању непош-
тене уговорне одредбе. У том контексту поставља се питање разграни-
чења непоштених клаузула и последица које оне могу имати по уговор. 
С друге стране, значајне разлике у санкционисању непоштених одреда-
ба од стране појединих држава, утичу на разлику у степену заштите која 
се пружа потрошачима.34

Мада се поменуте одредбе односе првенствено на арбитражне 
клаузуле, појам непоштених клаузула код потрошачких уговора проте-
же се и на пророгациону клаузулу из стандардног потрошачког уговора 
када се њоме ограничава потрошачево право на избор надлежног суда. 

30 У Анексу Директиве набројани су случајеви који се, под условом да прођу тест 
правичности, могу класификовати као непоштене одредбе. 

31 На овој листи могу се наћи следеће клаузуле: одредбе о ограничењу или искључењу 
одговорнисти трговца за штету узроковану смрћу или телесном повредом потро-
шача, ако је штета последица радње трговца; одредба о ограничењу или искључењу 
права које потрошач има према трговцу или неком трећем лицу у случају потпуног 
или делимичног неиспуњења уговора; одредба којом се потрошач обавезује на ис-
пуњење уговорне чинидбе, док је испуњење обавезе трговца условљено околношћу 
чије испуњење зависи искључиво од воље трговца, као и одредба којом се трговац 
овлашћује на раскид уговора на основу његове дискреционе оцене, док исто право 
није предвиђено и за потрошача.

32 Види: фн. 14.
33 P. Duff y, „Unfair Terms and the EC Directive“, Journal of Business Law, 1993, доступно 

на: www.westlaw.com; види: М. Jovanović-Zattila, нав. чланак, стр. 85.
34 Види: М. Јовановић-Zattila, нав. чланак, стр. 82.
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Обзиром да Бриселска уредба пророгациону клаузулу сматра ништавом 
уколико је закључена пре настанка спора, поставља се питање да ли се 
на њену ништавост може позвати потрошач или то чини суд ex offi  cio? 
По мишљену Европског суда правде, пророгациона клаузула садржана 
у потрошачком уговору, а којом се за случај спора предвиђа искључива 
надлежност суда државе у којој се налази седиште продавца, сматраће 
се непоштеном у смислу одредбе чл. 3 Директиве уколико се противи 
начелу савесности и поштења и уколико узрокује неравнотежу између 
странака, а на штету потрошача. У том случају национални суд је обаве-
зан да одредбе тумачи на начин да може да одбаци тужбу по службеној 
дужности и прогласи се међународно ненадлежним, иако се његова над-
лежност заснива на пророгационој клаузули.35

VI Вансудско решавање потрошачких спорова

Судски поступак, иако бројним мерама поједностављен, још увек 
није најпогоднији начин решавања прекограничних спорова. Постојање 
реалног дисбаланса између вредности спора и трошкова судског пос-
тупка једна је од основних карактеристика типичног потрошачког спо-
ра. Из поменутог разлога фактички приступ суду је у приличној мери 
ограничен. Како би се превазишао овај проблем, последњих година про-
мовише се вансудско решавање спорова као једноставнији, јефтинији и 
бржи начин. Подстицање алтернативног решавања спорова доводи се у 
везу са растерећењем судова и већом ефикасношћу од стране посебно за 
то оформљених вансудских тела.

Проблематика алтернативног решавања спорова не односи се само 
на потрошачке спорове. Ипак, на подручју заштите потрошача питање 
постојања адекватних облика алтернативног решавања потрошачких 
спорова има и додатно значење. На нивоу ЕУ алтернативно решавање 
потрошачких спорова уређено је препорукама Комисије 98/257/ЕС и 
2001/310/ЕС. Права препорука, усвојена 1998. године, односи се на пос-
тупке који представљају решавање спорова посредством активне улоге 
треће стране која доноси одлуку, с тим што не обухвата тзв. медијатор-
ске поступке. Државе чланице позване су да саставе листу тела оговор-
них за вансудско решавање потрошачких спорова у складу са начелима 
препоруке. Европска комисија инсистира на одређеним начелима које 
треба инкорпорисати у механизме алтернативног решавања потрошач-
ких спорова, као што су добровљност прихватања вансудских форума, 

35 Види одлуку и образложење Европског суда правде у случају Oceano Grupo Editorial 
SA v. Rocio Murciano Quintero; S. Whittaker, „Judical Interventionism and Consumer 
Contracts“, Law Quarterly Review, бр. 117/2001, стр. 215.
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у смислу да потрошач није обавезан да прихвати понуђени начин реша-
вања спора. Овој препоруци одговарају само модели код којих трећа, 
неутрална страна која води поступак алтернативног решавања спора, 
тај поступак закључи са образложеном одлуком. Одлука садржи писано 
образложени став о томе која је странка у праву. Није искључено да ће 
потрошач моћи да се позове на мишљење органа који је водио поступак 
и у евентуалном каснијем судском поступку. Тиме споменути документ 
искључује медијацију као алтернативни начин решавања спорова који 
је у последње време доживео значајан развој. У медијацији, наиме, ме-
дијатор покушава да наведе странке да склопе споразум. Уколико у томе 
не успе, медијатор не може издати писану одлуку или мишљење о томе 
како би требало решити спор.

Друга препорука из 2001. године,36 односи се на поступке који се 
ограничавају на покушај наговора странака да спор реше заједничким 
споразумом. Орган који води поступак мора водити рачуна о томе да 
споразум који ће потрошач склопити буде одраз његове стварне воље, 
као и да потрошач има довољно времена да се упозна са предлогом и о 
њему размисли. Свака странка мора бити обавештена о томе да у сва-
ком тренутку има право да одустане од уговора.

Разлике у приступу држава чланица присутне су и погледу прав-
них последица вансудских поступака. Као што се из горе наведеног мог-
ло видети, у неким државама ови поступци завршавају се само препо-
руком,37 у некима одлуком која не обавезује потрошача, али обавезује 
професионалца, тј. трговца, док у појединим државама чланицама које 
су установиле посебан арбитражни поступак решавања потрошачких 
спорова поступак се окончава обавезујућом одлуком за обе стране.38

VII Уместо закључка

Иако се највећи број правних аката ЕУ на подручју заштите потро-
шача односи на материјалноправна питања, постоје и одређена процес-
на питања на која је у раду указано. Питање надлежности у потрошач-

36 Commission Recommandation on the principles for out of court bodies involved in a con-
sensual resolution of consumer disputes (2001/310/EC).

37 У Холандији постоје тзв. омбудсмани установљени у поједниним привредним 
секторима. Њихова препорука не обавезује странке. Међутим, уколико се донесе 
обавезујућа препорука, она има снагу уговорне обавезе и њено непоштовање има 
карактер повреде уговора. 

38 Такав је случај са Шпанијом, где је за решавање потрошачких спорова установљен 
посебан арбитражни поступак који, ако исходује одлуком colegios arbitrales, има 
исто дејство као и судска одлука.
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ким споровима, свакако је једно од важнијих, тим пре што потрошачи 
данас чине иманентан део процеса трговине, како унутрашње, тако и 
оне са прекограничним елементом. Услед своје слабије економске пози-
ције, овој категорији субјеката европско право признаје привилегован 
положај, како у домену реализације декларисаних материјалних права, 
јавноправних и приватноправних односа, тако и у погледу приступа су-
довима и ванудским телима.

Наше право преузело је европске стандарде и минималне кри-
теријуме материјалноправне заштите потрошача, док правила која би 
уређивала проблем надлежности у потрошачким споровима на задо-
вољавајући начин, не постоје. Закон о заштити потрошача, у чији је 
текст до одређене мере преточено секундарно материјално европско 
право, није довољну пажњу посветио решавању овог изузетно сложеног 
проблема. Обзиром да је у изгледу доношење новог Закона о заштити 
потрошача, апелујемо на законописце да у обзир узму постојећа европс-
ка решења о којима је у раду било речи, а којима се на примерен начин 
регулише питање одређивања надлежности у потрошачким споровима.

Milena JOVANOVIĆ ZATTILA, Ph.D
Associate Professor at the Faculty of Law, University of Niš

COURT JURISDICTION IN CONSUMER DISPUTES

Summary

In this paper, the author deals with the issue of court jurisdiction in 
resolving consumer disputes, particularly those with an international element 
involved. Th e author points to the solutions provided in the EU legislation 
enabling consumers to resolve over-boarder disputes both in cases when the 
dispute is to be decided by competent courts and/or by specifi cally designated 
extrajudicial bodies. In particular, the author’s consideration of this issue is 
aimed at adopting those EU law solutions which provide the consumers the 
right to a free access to justice. Furthermore, the author focuses on the problems 
arising in the process of implementing the minimal standard of consumer 
protection, which is guaranteed by the EU law.

Key words: jurisdiction, consumer protection, consumer disputes, access to 
justice, confl ict of laws.
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ДИРЕКТИВА 2008/48/ЕЗ О УГОВОРИМА О
ПОТРОШАЧКОМ КРЕДИТУ

Резиме

У травњу 2008. године усвојена је Директива 2008/48/ЕЗ о угово-
рима о потрошачком кредиту, чије одредбе државе чланице ЕУ морају 
преузети у своје национално право у року од двије године. Одредбе Ди-
рективе, која се темељи на начелу максималне хармонизације, доносе са 
собом многобројне новости попут обвезе свеобухватног информирања 
потрошача како у предуговорном тако и уговорном стадију, обвезу оцје-
не кредитне способности потрошача, право на отказ уговора о креди-
ту склопљеног на неодређено вријеме, надаље право на раскид уговора о 
кредиту, итд. Но, управо неке од тих новости, особито широк спектар 
информација које кредитор дугује потрошачу, у правној су теорији и 
пракси наишле на негодовање. Особиту критику Директива 2008/48/
ЕЗ о уговорима о потрошачком кредиту доживљава када су у питању 
учинци њезина преузимања у право држава чланица. Управо стога ауто-
рица у раду настоји установити које су то предности, а који недоста-
ци реформираног еуропског права потрошачког кредита.

Кључне речи: Директива 2008/48/ЕЗ, Директива 87/102/ЕЕЗ, потро-
шачки кредит, максимална хармонизација, заштита 
потрошача.
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I Увод

Након вишегодишњег законодавног поступка у травњу 2008. 
године усвојена је Директива 2008/48/ЕЗ о уговорима о потрошач-
ком кредиту (даље у тексту: Директива 2008/48/ЕЗ).1 Одредбе Дирек-
тиве 2008/48/ЕЗ, која је ступила на снагу 11.6.2008. државе чланице 
ЕУ морају преузети у своје национално право у року од двије годи-
не, точније до 12.5.2010.2 Са истим датумом престаје дјеловати стара 
Директива 87/102/ЕЕЗ о потрошачком кредиту3 (даље у тексту: Ди-
ректива 87/102/ЕЕЗ). Разлози за реформу еуропског права потро-
шачког кредита су многобројни, но Еуропска комисија издваја два 
основна. С једне стране је Директива 87/102/ЕЕЗ уређивала само 
нека питања потрошачког кредита прописујући притом минимални 
стандард заштите изван граница којега су државе чланице слободне 
изаћи.4 С друге стране су се увјети на тржишту кредита од дана ус-
вајања Директиве 87/102/ЕЕЗ па до данас драстично промијенили.5,6

1 Директива 2008/48/ЕЗ Еуропског парламента и Вијећа од 23.4.2008. о уговорима 
о потрошачком кредиту којом се опозива Директива Вијећа 87/102/ЕЕЗ, Сл. л. L 
133/66 од 22.5.2008. 

2 Чл. 27 ст. 1 реч. 3 Директиве 2008/48/ЕЗ. 
3 Директива 87/102/ЕЕЗ Вијећа од 22.12.1986. о усклађивању закона, уредби и 

управних прописа држава чланица који се односе на потрошачке кредите, Сл. 
л. L 42/48 од 12.2.1987, измијењена и допуњена Директивом 90/88/ЕЕЗ Вијећа од 
22.2.1990, Сл. л. L 61/14 од 10.3.1990. и Директивом 98/7/ЕЗ Еуропског парламента 
и Вијећа од 16.2.1998, Сл. л. L 101/17.

4 Чл. 15 Директиве 87/102/ЕЕЗ. Прописи држава чланица о потрошачком кредиту 
редовно излазе изван оквира поља примјене Директиве 87/102/ЕЕЗ. Нпр. хрватски 
Закон о заштити потрошача, НН 79/07, 125/07 (даље у тексту: ЗЗП) није преузео 
одредбу Директиве 87/102/ЕЕЗ која из поља примјене изричито искључује кредите 
чији износ не достиже вриједност од 200 ECU–а и оне који прелазе износ од 20.000 
ECU–а (чл. 2 ст. 1 сл. f) Директиве 87/102/ЕЕЗ). За разлику од Директиве, проширио 
је примјену одредаба о потрошачком зајму и на уговоре којима је првенствени 
циљ стјецање или задржавање власништва на некретнинама и на уговоре којима је 
предмет обнављање или поправљање зграда (чл. 2 ст. 1 сл. а) Директиве 87/102/ЕЕЗ). 
Неке државе чланице пољем примјене одредаба о потрошачком кредиту обухваћају 
уговоре о leasing-у с опцијом купње, док друге такве уговоре не обухваћају. Различите 
државе чланице прописују различите врсте уговора о кредиту и различите поступке 
за обрачун камата и трошкова кредита. Прописи се разликују и гледе рокова и 
поступка за раскид или утврђења уговора о кредиту ништетним. 

5 О проблемима потрошачких кредита види: Metz Rainer, „Aktuelle Probleme des 
Verbraucherkreditgeschäft s aus Verbraucherschutzsicht“, у: Hadding Walther, Hopt 
Klaus J, Schimansky Herbert, Verbraucherkredite, insbesondere für Immobilienanlagen 
Forderungsübertragungen, insbesondere im Lichte von Bankgeheimnis und Datenschu-
tz, 2005, стр. 95; Diez Guardia Nuria, Consumer Credit in the European Union, 2002, 
ECRI Research Report No 1, http://www.ecri.be/ecri/public/ECRI_RR_No.1.pdf, стр. 36. 
Види: Зелену књигу Комисије од 30.4.2007. о финанцијским услугама за приватне 
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6То се очитује не само у порасту броја различитих нових врста и облика 
кредитирања, већ и у промјени понашања потрошача, који у данашње 
вријеме „живе изнад својих могућности“ и редом користе кредите као 
средство одржавања одређеног животног стандарда. Особито господар-
ско значење кредита потврђује и чињеница да је тржиште потрошачког 
кредита у ЕЗ данас досегло волумен од 800 милијарди еура годишње. 
На све те околности државе су чланице реагирале усвајањем различи-
тих прописа на подручју права потрошачког кредита, а настале много-
бројне и дубоке разлике између прописа одразиле су се негативно како 
на „прекограничну“ понуду кредитора, тако и на повјерење потроша-
ча код „прекограничног“ склапања уговора о кредита. Као посљедица 
тога Директива 87/102/ЕЕЗ није успјела остварити своје циљеве, наиме 
стварање заједничког тржишта за кредите и повишење ступња заштите 
потрошача.7 Непостојање стварне могућности успоредбе увјета креди-
тирања на разини ЕУ, увелике је отежало склапање прекограничних уго-
вора о потрошачком кредиту,8 што је повјереница Комисије за заштиту 
потрошача Меглена Кунева потврдила ријечима: „Онај који данас жели 
успоредити понуде кредита у Еуропи, мора успоредити јабуке са круш-
кама. То дјелује негативно на тржишно натјецање и на потрошаче који-
ма је тиме онемогућен приступ већем избору и бољим цијенама.“9 Све 
то поткрјепљују и статистике, будући да удио прекограничних потро-

клијенте на унутарњем тржишту, KOM(2007) 226 fi n., 13 и Бијелу књигу о политици 
финанцијских услуга за раздобље од 2005–2010 од 1.12.2005, KOM(2005) 629 fi n., 4.

6 Тако ни двије касније измјене и допуне путем Директиве 90/88/ЕЕЗ и Директиве 
98/7/ЕЗ нису водиле рачуна о најновијем развоју на тржишту. У својем Приопћењу 
„Финанцијске услуге: Јачање повјерења потрошача“, KOM (97) 309 fi n., Комисија 
потврђује да финанцијске услуге нису пратиле промјене околности и развој на 
тржишту.

7 Види Извјешће Комисије о примјени Директиве 87/102/ЕЕЗ, KOM (95) 117 fi n. од 
11.5.1995; Извјешће о примјени Директиве 90/88/ЕЕЗ, KOM (96) 79 fi n. од 12.4.1996; 
Извјешће о реакцијама и ставовима, KOM (97) 465 fi n. од 24.9.1997; Приопћење 
Комисије „Финанцијске услуге: Јачање повјерења потрошача“, Мјере у привитку 
Зелене књиге „Финанцијске услуге: Чување интереса потрошача“, KOM (97) 309 
fi n. 

8 Већ у Приопћењу из 1997. г. (KOM (97) 309 fi n.) Комисија је потврдила да су 
финанцијске услуге остале на разини „локалног посла“. Успореди и Зелену књигу 
Комисије од 30.4.2007. г. о финанцијским услугама за приватне клијенте на 
унутарњем тржишту, KOM(2007) 226 fi n., 5, која наводи како ће због различитих 
правних и економских препрека, као нпр. различитих прописа за заштиту 
потрошача, порезне политике и фрагментарне инфраструктуре, еуропско тржиште 
финанцијских услуга за приватне клијенте вјеројатно и даље остати фрагментирано 
и како ће се приватни клијенти финанцијских услуга и убудуће оријентирати на 
туземство. 

9 Види „Већа транспарентност код потрошачких кредита“, http://www.europa.wfg–ha-
gen.de/wfg.css (16.1.2008).
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шачких кредита износи мање од 1% укупног волумена кредита.10 Стога 
унаточ постојању и многих других разлога, као што су отежани приступ 
даватеља кредита новим тржиштима, технолошки напредак модерне ко-
муникације на даљину, језичне баријере и сл., Комисија закључује како 
су недостаци проузроковани минималном хармонизацијом прописа о 
потрошачком кредиту држава чланица с једне стране и потреба за при-
лагодбом актуалном стању на тржишту кредита с друге стране, главни 
разлози за реформу прописа Заједнице о потрошачком кредиту.11

II Начело максималне хармонизације

Директива 2008/48/ЕЗ се темељи на начелу максималне хармо-
низације, према којем државе чланице не смију задржати или пропи-
сати одредбе у својем националном праву које одступају од одредаба 
усклађених Директивом 2008/48/ЕЗ.12 Будући да се ово ограничење од-
носи само на одредбе којима Директива 2008/48/ЕЗ усклађује прописе 
држава чланица, треба напоменути како је циљ Директиве 2008/48/ЕЗ 
усклађивање односно хармонизација само „одређених аспеката“ закона, 
уредби и управних прописа држава чланица о уговорима о потрошач-
ком кредиту (чл. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ).13 Што се тиче аспеката који 
нису усклађени Директивом 2008/48/ЕЗ, државе чланице могу задржати 
постојеће или усвојити нове прописе.14 Дакле, национални прописи о 
потрошачком кредиту могу се односити и на особе које нису обухваће-
не персоналним пољем примјене Директиве 2008/48/ЕЗ. Једнако тако, 

10 Види Извјешће Еуропске Комисије од 16.1.2008, IP/08/55, http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/08/55&format=HTML&aged=0&language=EN 
(12.3.2008). Удио прекограничних послова у укупном волумену продаје преко 
интернета износио је у ожујку 2008. г. 17%. Види Special Eurobarometer 298, Извјешће 
Еуропске Комисије од 20.6.2008, IP/08/980, http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi-
on.do?reference=IP/08/980&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
(11.7.2008).

11 Исто тако Cristofaro Giovanni de, нав. дело, стр. 257.
12 Чл. 22 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ.
13 У неке од одредаба Директиве 2008/48/ЕЗ које (начелно) подлијежу начелу 

максималне хармонизације убрајају се тако одредбе о стандардним информацијама 
које мора садржавати оглашавање, одредбе о предуговорним информацијама, 
одредба о оцјењивању кредитне способности потрошача, одредбе о информацијама 
које морају бити садржане у уговору о кредиту, одредба о праву на отказ уговора 
о кредиту на неодређено вријеме, одредба о праву на раскид уговора о кредиту, 
одредба о пријевременој отплати кредита и одредба о обрачуну ЕКС–а.

14 То се односи прије свега на прописе о зеленашким каматама, правним посљедицама 
раскида код повезаних уговора, закашњењу с отплатом као и на прописе о правној 
заштити.
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државе чланице су слободне у погледу правног уређења оних врста уго-
вора о кредиту који су у потпуности искључени из поља дјеловања Ди-
рективе 2008/48/ЕЗ. Но, Директива 2008/48/ЕЗ прописује и многобројне 
изузетке од начела максималне хармонизације. Тако је државама члани-
цама на располагање стављен низ одредаба са могућности избора алтер-
нативних рјешења тзв. опција.15 О својој намјери кориштења тих опција 
државе чланице морају обавијестити Комисију,16 која те информације 
мора објавити на интернет страницама или на неки други начин учини-
ти лако доступнима, док државе чланице морају обавијестити даватеље 
кредита и потрошаче у властитој земљи. Надзор над кориштењем опција 
Комисија врши тако што испитује њихове учинке на унутарње тржиш-
те и на потрошаче. Резултате проведеног надзора доставља Еуропском 
парламенту и Вијећу заједно са евентуалним приједлозима измјена (чл. 
27 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ). Даљња околност која ограничава начело 
максималне хармонизације јест та што одредбе Директиве 2008/48/ЕЗ у 
многим точкама нису коначне и њихово се детаљније уређење препушта 
државама чланицама.17 Ради се заправо о одредбама минималне хар-
монизације.18 Стога се може закључити како нова Директива 2008/48/
ЕЗ полази од ослабљеног начела максималне хармонизације којем није 
сврха постићи свеобухватну уједначеност,19 а узроци томе се налазе и 

15 Према чл. 27 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ државе чланице могу усвојити алтернативне 
одредбе према чл. 2 ст. 5 и 6, чл. 4 ст. 1 и 2 сл. c), чл. 6 ст. 2, чл. 10 ст. 1 и 2 сл. g), 
чл. 14 ст. 2, чл. 16 ст. 4. Нпр. факултативна могућност искључења одређених врста 
уговора о кредиту према чл. 2 ст. 5 и 6; могућност прописивања да се ЕКС не наводи 
у оглашавању или у предуговорним информацијама код могућности прекорачења 
стања на текућем рачуну; могућност задржавања постојећих националних прописа 
којима се рок за раскид уговора о кредиту код повезаних уговора скраћује на 
посебан краћи рок; могућност држава чланица код пријевремене отплате кредита 
даватељу кредита изнимно допустити накнаду која прелази Директивом прописану 
горњу границу накнаде и могућност прописивања границе износа пријевремене 
отплате испод које се накнада не може захтијевати. Види: Segura Roda, La nueva Di-
rectiva sobre el crédito al consumo: objeto y ámbito de aplicación, ReDeco, 2008, стр. 17.

16 Чл. 26 Директиве 2008/48/ЕЗ.
17 То се примјерице односи на уређење начина провођења обвезе пружања прикладних 

објашњења потрошачу у предуговорном стадију, на одредбе о облику уговора о 
кредиту, на одређење „остваривања права“ код повезаних уговора, на солидарну 
одговорност код повезаних уговора, на одређене обвезе кредитних посредника, 
на прописивање формуле за обрачун накнаде код пријевремене отплате кредита, 
на санкције због повреде прописа држава чланица усвојених темељем одредаба 
Директиве 2008/48/ЕЗ итд.

18 Riehm Th omas, Schreindorfer Benedikt, Das Harmonisierungskonzept der neuen Verbra-
ucherkreditrichtlinie, GPR, 2008, стр. 248.

19 Говори се и о тзв. „targeted harmonisation“. Види Jentzsch Nicola, Lannoo Karel, Much 
Ado about Little? Agreement on the Consumer Credit Directive Reached, ECRI Commen-
tary No 2 (2007), http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1499 (20.3.2008), стр. 3.
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у потреби постизања потребног консензуса држава чланица. Тако је 
Приједлог Директиве из 2002. г., који је строго слиједио концепт макси-
малне хармонизације доживио озбиљне критике држава чланица,20 које 
су страховале од могућег снижења ступња заштите потрошача у својим 
земљама.21 Правна теорија је пак сумњала да ће уједначени прописи 
имати за посљедицу повишење броја прекограничних склапања уговора 
о потрошачком кредиту. Због тога је у Приједлог Директиве из 2005. г. 
ушао много сиромашнији концепт максималне хармонизације, каквог 
налазимо и у Директиви 2008/48/ЕЗ,22 а који према мишљењу ауторице 
неће допринијети значајнијој хармонизацији прописа држава чланица у 
материји потрошачког кредита.

III Поље примјене Директиве 2008/48/ЕЗ

1. Поље примјене ratione personae

У односу на персонално поље примјене старе Директиве 87/102/
ЕЕЗ, нова Директива не доноси значајније промјене. Док је дефиниција 
потрошача остала непромијењена, појам даватеља кредита доживио је 
тек мање измјене. Главну новину представља проширење персоналног 
поља примјене обухваћањем новог појма кредитног посредника.

20 Приједлог Директиве из 2002. г. предвиђао је само два изузетка од начела 
максималне хармонизације. Један се је односио на регистрацију уговора о кредиту 
и осигурању у средишњој бази података а други на терет доказа.

21 Ротт је тврдио како ће гледе аспеката код којих Директива 2008/48/ЕЗ у односу 
на стару Директиву повисује стандард заштите на националној разини држава 
чланица бити немогуће усвојити мјере са још вишим ступњем заштите што ће 
ограничити тржишно натјецање. Види: Rott Peter, Th esen zum jüngsten Vorschlag 
der Kommission für eine neue Verbraucherkredit–Richtlinie, http://www.responsible–cre-
dit.net/media.php?t=media&f=fi le&id=1939 (12.6.2007). Дотле је Комисија тврдила 
како је максимална хармонизација потребна за постизање циља Приједлога, а тај 
је „стварање претпоставки за настанак транспарентног и учинковитијег тржишта 
који ће нудити такав ступањ заштите потрошача који ће под најбољим могућим 
увјетима за даватеље и кориснике кредита омогућавати промет понудама кредитних 
производа на тржишту“. Види точку 5 преамбуле Приједлога Директиве из 2002. г., 
стр. 4. 

22 Приједлог Директиве из 2005. г. прописивао је начело узајамног признања. Према 
њему би се гледе аспеката потрошачког кредита у којима су државе чланице 
слободне прописивати различите одредбе примјењивало право кредитора. Тада 
се потрошач не би могао ослонити на јединствени ступањ заштите и на одредбе 
властитог правног сустава. Начело је у законодавном поступку прекрижено. О 
томе види: Rott Peter, нав. дело, стр. 65.
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а) Потрошач

Чл. 3 сл. а) Директиве 2008/48/ЕЗ под појмом потрошача подразу-
мијева физичку особу која уговор о потрошачком кредиту склапа ради 
сврхе, која се не може приписати њезиној професионалној или послов-
ној дјелатности.23 Нажалост, законодавац Заједнице није искористио 
прилику да отклони многе недоречености овог уског схваћања појма 
потрошача.24 Стога „компјутераш“ који узима кредит ради купње ком-
пјутера за особне потребе и даље ужива заштиту као потрошач, док је 
иста недоступна лијечнику који кредит узима ради купње компјутера за 
своју ординацију. Конкретан одговор изостао је и у погледу тзв. „dual-
use–проблематике“, када узимање кредита служи сврси која се може 
приписати и пословној и приватној сфери особе.25 Двојбе се могу раз-
ријешити једино уважавањем досада у теорији прихваћеног владајућег 
става,26 односно уским тумачењем дефиниције из чл. 3 сл. а) Директиве 
2008/48/ЕЗ. Надаље, појам потрошача из Директиве 2008/48/ЕЗ не обух-
ваћа раднике, као ни физичке особе које подузимају потребне радње 
у смјеру започињања професионалне или пословне дјелатности.27 При-
том се незаобилазно намеће питање, како ће начело максималне хар-
монизације, на којем се Директива 2008/48/ЕЗ темељи, утјецати на ра-
тионе персонае прописа о потрошачком кредиту држава чланица, које 

23 О појму професионалне и пословне дјелатности Баретић Марко, „Непоштене 
одредбе у потрошачким уговорима“, у: Дика Михајло, Погарчић Зденка (ур.), 
Обвезе трговца у суставу заштите потрошача, 2003, стр. 64.

24 О томе више Петрић Силвија, „Уговор о потрошачком кредиту“, у: Слакопер 
Звонимир (ур.), Банковни и финанцијски уговори, 2007, стр. 551.

25 У хрватској правној теорији заступљено је стајалиште, како се оцјена о томе, да 
ли је одређена уговорна страна потрошач или није, даје на темељу свих чињеница 
које су постојале у тренутку склапања уговора. Уколико је физичка особа у вријеме 
закључења уговора о кредиту дјеловала у сврхе намијењене њезиној професионалној 
или пословној дјелатности, неће се сматрати потрошачем. Види Баретић Марко, у: 
Дика Михајло, Погарчић Зденка (ур.), нав. дело, стр. 63, биљ. 31; Црнић Ивица, 
Плаћање предујмом и заштита потрошача, Зборник ПФЗ, 2006, стр. 543.

26 Неки аутори сматрају, како би у таквим двојбеним случајевима, оцјена о томе да 
ли је нека особа потрошач, требала овисити о томе која је сврха превладавајућа. 
Тако Reich Norbert, у: Reich Norbert, Micklitz Hans W., Europäisches Verbraucherrecht, 
2003, стр. 741. У прилог владајућем ставу ипак иде чињеница да је први Приједлог 
Директиве 87/102/ЕЕЗ изричито предвиђао критериј превладавајуће сврхе, док га у 
коначном тексту Директиве више нема. Види: Hoff mann Markus, Die Reform der Ver-
braucherkredit–Richtlinie (87/102/EWG), 2007, стр. 39; Vogel Alexander, Verbraucherver-
tragsrecht und allgemeines Vertragsrecht, 2006, стр. 16.

27 Што према ставу неких аутора није нити проблематично, будући да се те особе 
много информирају ради своје нове дјелатности и подузимају потребне правне 
радње. Стога им није потребан једнак ступањ заштите као и потрошачу. Тако: Ho-
ff mann Markus, нав. дело, стр. 172. 
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својим појмом потрошача обухваћају те особе?28 Одговор се налази у 
чл. 1 који одређује предмет Директиве 2008/48/ЕЗ те прописује како је 
циљ Директиве хармонизација „одређених аспеката“ закона, уредби и 
управних прописа држава чланица о потрошачком кредиту. Будући да 
споменуте особе нити не улазе у дефиницију потрошача из Директиве 
2008/48/ЕЗ, такве одредбе држава чланица неће представљати преузете 
одредбе Директиве односно „хармонизирано право“ те могу бити задр-
жане односно прописане.29

б) Даватељ кредита (кредитор)

И док дефиниција потрошача остаје иста као и досад, дефиниција 
кредитора доживљава тек мање измјене. Према чл. 3 сл. b) Директиве 
2008/48/ЕЗ даватељ кредита је физичка или правна особа, која у оквиру 
извршавања своје пословне или професионалне дјелатности одобрава 
кредит или обећава одобрити кредит. Притом, из текста преамбуле про-
излази како Директива не задире у право држава чланица да у складу са 
правом Заједнице ограниче бављење дјелатношћу одобравања кредита 
искључиво на правне особе или одређене правне особе. У односу на ста-
ру дефиницију даватеља кредита из чл. 1 ст. 2 сл. b) Директиве 87/102/
ЕЕЗ, нова више не спомиње „скупину особа“ које могу бити даватељи 
кредита. Иако се из самог законодавног поступка не може установити, 
да ли се је том измјеном из персоналног поља примјене нове Директиве 
хтјело избацити друштва особа, чини се како то није био циљ.30 Друга 
се измјена односи на обухваћање особа које обећавају одобравање кре-
дита појмом даватеља кредита.

в) Кредитни посредник

Изузетно важну новост представља обухваћање особе кредитног 
посредника персоналним пољем примјене Директиве 2008/48/ЕЗ,31 чиме 

28 Као нпр. § 13 и § 507 њемачког BGB–a и § 1 аустријског KSchG–а и § 33 Abs 1 
аустријског BWG–a. Чак се је 1995. г. и Комисија изјаснила за обухваћање физичких 
особа које подузимају потребне радње у смјеру започињања професионалне или 
пословне дјелатности персоналним пољем примјене. Види KOM (1995) 117 fi n. 3. 

29 Тако и Bulow Peter, Arzt Markus, нав. дело, WM, 2005, стр. 1153.
30 Наиме, уколико физичка односно правна особа испуњава увјете за даватеља 

кредита, онда те исте увјете може испунити и група тих особа. Потреба за заштитом 
потрошача остаје притом непромијењена. 

31 Директива 87/102/ЕЕЗ није предвиђала посебне одредбе о кредитноме посреднику, 
већ га је тек успутно спомињала у чл. 3 (оглашавање) и чл. 12 ст. 1 сл. а) и b) (надзор 
над радом кредитних институција).
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је законодавац Заједнице реагирао на промијењене околности и акту-
ално стање правне регулативе у многобројним државама чланицама.32 
Према чл. 3 сл. f) Директиве 2008/48/ЕЗ кредитни посредник је физичка 
или правна особа, која не дјелује као даватељ кредита и која у оквиру 
своје професионалне или пословне дјелатности коју обавља за одређену 
протувриједност, а која се може састојати у новчаној чинидби или дру-
гој уговореној господарској користи,33 i) потрошачима представља или 
нуди уговоре о кредиту или ii) потрошачима помаже око других, изван 
оних под i) наведених припремних радњи гледе склапања уговора34 или 
iii) за даватеља кредита склапа уговоре о кредиту са потрошачима.35 
Овом широком дефиницијом тако је обухваћен кредитни посредник, 
који дјелује у своје име, али и заступник, који путем пуномоћи дјелује 
у име и за рачун даватеља кредита.36 У преамбули се надаље напомиње 
како организације које допуштају да се путем кориштења њихова иден-
титета оглашавају кредитни производи (нпр. кредитне картице) и које 
својим члановима препоручају кориштење тих производа, нису кредит-
ни посредници у смислу Директиве 2008/48/ЕЗ.37

Директива 2008/48/ЕЗ уређује само одређене обвезе кредитних 
посредника наспрам потрошача. Одступајући од начела максималне 

32 Тако њемачки BGB садржи детаљне одредбе о посредовању код одобравања зајма 
(§§ 655а и даље BGB), а аустријско право посебне одредбе уређује у оквиру Закона 
о посредовању (§ 33 Maklergesetzes).

33 Приједлог Директиве из 2002. године наводи као примјер право приступа пословној 
мрежи даватеља кредита. 

34 Поставља се питање да ли су тиме обухваћени одвјетници и јавни биљежници 
који у оквиру своје дјелатности потрошача информирају о правним посљедицама 
склапања уговора. Комисије сматра како они потпадају под дефиницију једино када 
активно наступају у тој улози. Будући радње кредитног посредника обухваћају и 
споменуте „припремне радње“, став Комисије је упитан. Види Приједлог Директиве 
из 2002. године, Објашњење чланка 2. 

35 Изворна дефиниција из Приједлога Директиве из 2005. г. која је начелно 
одговарала дефиницији из првог Приједлога из 2002. г. садржавала је споран 
критериј „редовитости“ (енг. habitually) дјелатности кредитног посредника, 
који је искључивао његово повремено дјеловање. У складу са предложеном 
измјеном Еуропског парламента бр. 182 у првоме читању, ријеч „редовито“ је 
прекрижена. Види Протокол са сједнице и прихваћене текстове (P5_TA–2004–
0297). Особито проблематична била је околност, што Приједлог Директиве није 
садржавао критерије о томе како тумачити појам „редовитости“, што би довело до 
значајних разлика код преузимања одредбе у право држава чланица. Осим тога, 
из перспективе потрошача је небитно колико често нетко посредује у склапању 
уговора о кредиту. 

36 Rott Peter, Kreditvermittlung nach der Reform des Verbraucherkreditrechts, VuR, 2008, 
стр. 283.

37 Точка 16 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ.
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хармонизације она допушта државама чланицама да задрже већ постојеће 
прописе о даљњим додатним обвезама кредитних посредника или да про-
пишу нове.38 Што се тиче одредаба Директиве 2008/48/ЕЗ, оне се односе 
на уговор о кредитном посредовању с једне и на обвезу кредитног пос-
редника на пружање информација потрошачу39 с друге стране. Од обвезе 
пружања информација потрошачу у предуговорном стадију ослобођени 
су ипак према чл. 7 Директиве 2008/48/ЕЗ испоручитељи робе или пру-
жатељи услуга, који се кредитним посредовањем баве тек подредно. То 
се примјерице односи на продаватеље половних возила, који аутомобиле 
продају тако што посредују при склапању уговора о кредиту са банкама.40 
У таквим случајевима обвеза пружања информација и савјетовања пот-
рошача остаје на даватељу кредита. Може се закључити како Директива 
2008/48/ЕЗ разликује кредитне посреднике којима је посредовање главно 
занимање од оних којима оно то није, сматрајући како ће особе специја-
лизиране за послове кредитног посредовања боље информирати и савје-
товати потрошача приликом избора кредитног производа. Осим обвезе 
пружања информација која начелно одговара обвези даватеља кредита 
пружања информација потрошачу, Директива 2008/48/ЕЗ у чл. 21 про-
писује и посебне обвезе које се односе искључиво на кредитног посред-
ника. У складу с чл. 21 сл. а) Директиве 2008/48/ЕЗ кредитни посредник 
мора како приликом оглашавања тако и у материјалима намијењенима 
потрошачу указати на опсег својих овласти и нарочито истакнути, да ли 
послује искључиво са једним или више даватеља кредита или дјелује као 
неовисни кредитни посредник. Надаље према чл. 21 сл. b) и c) Директиве 
2008/48/ЕЗ постоји и обвеза предочавања зараде кредитног посредника, 
чиме се жели постићи виши ступањ транспарентности. Државе чланице 
морају осигурати да кредитни посредник потрошачу обзнани своју нак-
наду уколико таква постоји, те морају осигурати да се она између потро-

38 Точка 17 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ. Разлог томе лежи прије свега у 
чињеници што у скорој будућности треба очекивати посебан пропис Заједнице о 
кредитним посредницима. Наиме, у Зеленој књизи од 30.4.2007. о финанцијским 
услугама за приватне клијенте на унутарњем тржишту, KOM(2007) 226 fi n., стр. 20, 
Комисија је најавила израду студије чији се резултати очекују, а која ће испитати 
могуће негативне посљедице дјелатности кредитних посредника на потрошаче и 
уколико потребно предложити одговарајући правни оквир. 

39 Ради се о одредбама о оглашавању (чл. 4), о предуговорним информацијама (чл. 5 
ст. 1 / чл. 6 ст. 1), о пружању савјета потрошачу (чл. 5 ст. 6) и о информацијама које 
уговор о кредиту мора садржавати (чл. 10). Према точ. 24 преамбуле потрошача 
се мора свеобухватно информирати, неовисно о томе што уговор склапа путем 
посредника. 

40 Према точ. 24 преамбуле није оправдано њима наметнути правну обвезу пружања 
предуговорних информација у складу са Директивом. Надаље, наводи се како 
се испоручитељи робе или пружатељи услуга кредитним посредовањем баве 
„подредно“, када оно није главна сврха њихове професионалне или пословне 
дјелатности. 
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шача и даватеља кредита договори прије склапања уговора о кредиту у 
тисканом облику или неком другом трајном медију. Осим тога кредитни 
је посредник обвезан обзнанити своју накнаду и даватељу кредита, бу-
дући да она улази у укупни трошак кредита односно у обрачун ефектив-
не каматне стопе (даље у тексту: ЕКС).41

2. Поље примјене ratione materiae

Предметно поље примјене Директиве 2008/48/ЕЗ према својој 
структури и даље одговара старој Директиви 87/102/ЕЕЗ, утолико што 
прије свега обухваћа све уговоре о кредиту, а потом прописује низ уго-
вора о кредиту искључених од дјеловања њених одредаба.

а) Уговор о потрошачком кредиту

Одређујући поље примјене у чл. 2 ст. 1 Директива 2008/48/ЕЗ про-
писује како се примјењује на уговоре о кредиту. Уговор о кредиту је у чл. 
3 сл. c) Директиве 2008/48/ЕЗ дефиниран као уговор којим даватељ кре-
дита одобрава или обећава одобрити кредит потрошачу у облику одгоде 
плаћања, зајма или неке друге сличне финанцијске помоћи, с изузетком 
уговора о трајном пружању услуга или испоруци робе исте врсте, које 
потрошач тијеком трајања пружања услуге или испоруке робе плаћа у 
оброцима. Дефиниција начелно и даље одговара оној из чл. 1 ст. 2 сл. 
c) Директиве 87/102/ЕЕЗ..Новост представља једино увођење изузетка 
уговора о испоруци робе исте врсте, коју потрошач тијеком трајања ис-
поруке робе плаћа у оброцима. Ипак, споменута промјена неће се зна-
чајније одразити на одредбе држава чланица о потрошачком кредиту, 
будући да већина њих одредбу није преузела нити из старе Директиве 
87/102/ЕЕЗ.42 То стога што код споменутих уговора недостаје елемент 
кредитирања; наиме једна страна пружа услугу односно испоручује робу 
у одређеним временским размацима у којима је потрошач плаћа.43

41 Чл. 20 сл. b) Приједлога Директиве из 2005. г. је прописивао како потрошач 
кредитном посреднику дугује накнаду само у случају успјешно склопљеног правног 
посла. Иако је одредба тијеком законодавног поступка прекрижена, државе чланице 
могу и даље задржати одговарајуће постојеће одредбе или прописати нове. 

42 То стога што су такви уговори искључени од поља примјене већ и самом 
дефиницијом уговора о потрошачком кредиту. Као примјер види § 12а аустријског 
KSchG–a. Apathy Peter, у: Schwimann Michael, ABGB Praxiskommentar, 2006, § 12a 
KSchG бр. 5. Види ЗЗП из 2003. г. (НН 96/03) који их није посебно искључивао. 
Чл. 71 ст. 2 ЗЗП из 2007. г. изричито прописује како се уговори о континуираном 
пружању услуга када потрошач има право отплаћивати их оброчно у вријеме 
њихова пружања не сматрају уговорима о зајму.

43 Према точ. 12 преамбуле такви се уговори с обзиром на интересе странака и на 
врсту и начин извршења посла разликују од уговора о кредиту обухваћених пољем 
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б) Уговори искључени из поља примјене Директиве 2008/48/ЕЗ

Поље примјене Директиве 2008/48/ЕЗ сужено је великим бројем 
одређених врста уговора о кредиту који су у потпуности или дјеломич-
но искључени из поља примјене или је предвиђена факултативна мо-
гућност њихова искључења.44 Притом за оне врсте кредита које су у пот-
пуности искључене из поља примјене Директиве, точка 10 преамбуле 
предвиђа могућност да државе чланице поштујући право Заједнице за-
држе постојеће или усвоје нове прописе који у цијелости или дјеломич-
но одговарају одредбама Директиве и примјењују их и на она „подручја“ 
која не спадају у њено поље примјене. Нешто сасвим друго вриједи за 
уговоре о кредиту искључене само од примјене неких одредаба Дирек-
тиве 2008/48/ЕЗ, у односу на које није допуштено усвајати националне 
прописе, којима би се на њих примјењивале преостале преузете одредбе 
Директиве 2008/48/ЕЗ.

1) Потпуно искључени уговори

Према чл. 2 ст. 2 сл. а) од примјене правила Директиве 2008/48/ЕЗ 
у потпуности су искључени уговори о кредиту, код којих је тражбина 
осигурана хипотеком или неким другим успоредивим средством 
осигурања које се у држави чланици уобичајено уговара на некретнинама, 
или правом на некретнини. Тако је у односу на чл. 2 ст. 3 Директиве 
87/102/ЕЕЗ који је предвиђао могућност њихова потпуна или дјеломична 
искључења дошло до значајног снижења ступња заштите потрошача.45 
Нова одредба заправо отвара могућност да се путем уговарања средства 
осигурања успоредивог са хипотекарним осигурањем тражбине, уговор 
о потрошачком кредиту у потпуности искључи од примјене одредаба о 
потрошачком кредиту које штите потрошача.46 Надаље, чл. 2 ст. 2 сл. b) 
од примјене одредаба Директиве 2008/48/ЕЗ у потпуности искључује и 
уговоре о кредиту намијењене стјецању или задржавању власништва на 
некретнини или на постојећој или планираној згради. Одредба је тако 
отклонила недостатак из чл. 2 ст. 1 сл. а) Директиве 87/102/ЕЕЗ према 

примјене Директиве, те треба нагласити да они нису уговори о кредиту у смислу 
Директиве. Као примјер наводи уговор о осигурању са мјесечним плаћањем у 
оброцима.

44 Чл. 2 ст. 2 прописује низ потпуних изузетака односно искључења од поља примјене; 
чл. 2 ст. 3 и 4 прописује дјеломичне изузетке и чл. 2 ст. 5 и 6 факултативне 
изузетке.

45 Чл. 2 ст. 3 Директиве 87/102/ЕЕЗ је прописивао, уколико те врсте уговора нису 
искључене од примјене одредаба Директиве већ према чл. 2 ст. 1 сл. а), на њих се 
неће примјењивати чл. 1а и чл. 4 до 12 Директиве.

46 Тако и Reifner Udo, нав. дело, стр. 86. 
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којем су уговори о кредиту намијењени обнови или побољшању зграде 
били искључени из поља примјене.47 Ипак, ауторица је мишљења како 
је ratio одредбе поткопан путем споменутог чл. 2 ст. 2 сл. а), будући да 
су и такви кредити код којих је нпр. као средство осигурања тражбине 
уговорена хипотека, у потпуности искључени од примјене њених 
одредаба.

У складу са чл. 2 ст. 2 сл. c) Директива 2008/48/ЕЗ се не примјењује 
ни на уговоре о кредиту, код којих је укупни износ кредита мањи од 200 
или већи од 75.000 еура.48 Доња граница износа кредита погађа прије 
свега кредитирање кредитним картицама код којих се уобичајено ради 
о малим износима кредита.

Из поља примјене Директиве 2008/48/ЕЗ искључени су и уговори 
о најму и леасингу када обвеза стјецања власништва над предметом уго-
вора није предвиђена нити самим уговором нити посебним уговором. 
Но, сматра се да обвеза постоји, када она још није утврђена уговором, 
али је даватељ кредита о томе једнострано одлучио (чл. 2 ст. 2 сл. d)).49 
На спорно питање да ли у поље примјене улазе и такви уговори који 
садрже опцију купње која се може али и не мора остварити, Директива 
2008/48/ЕЗ даје негативан одговор говорећи само о „обвези“ стјецања 
власништва над предметом најма односно леасинга. Овај пропуст за-
право омогућава заобилажење примјене одредаба Директиве 2008/48/
ЕЗ, примјерице на начин да даватељ леасинга у своје уговоре којима је 
циљ потпуна амортизација, унесе опцију купње и тиме заобиђе примје-
ну одредаба о потрошачком кредиту.

Уговори о кредиту без камате и других терета за корисника кре-
дита и уговори о кредиту са роком отплате до три мјесеца код којих 
за корисника кредита настају тек занемариви трошкови искључени су 
од дјеловања одредаба Директиве 2008/48/ЕЗ (чл. 2 ст. 2 сл. f)). Исто 

47 Наиме стара је одредба потрошача стављала у гори положај приликом склапања 
уговора о кредиту намијењеног обнови или побољшању зграде него ли приликом 
склапања уговора о кредиту намијењеног купњи аутомобила. У преамбули 
Директиве 2008/48/ЕЗ се с правом наглашава како такви уговори о кредиту не 
требају бити искључени од примјене одредаба Директиве „само стога“ што служе 
обнови или повишењу вриједности побољшањем неке зграде. Види точку 14 
преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ.

48 Чл. 27 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ прописује обвезу преиспитивања споменутих 
износа сваких пет година (први пут 12.5.2013), када се провјерава да ли они и даље 
одговарају актуалном стању на тржишту кредита.

49 Тако је без увођења већих новости разјашњена одредба из старе Директиве 87/102/
ЕЕЗ, гдје су према чл. 2 ст. 1 сл. b) из поља примјене били искључени уговори 
о најму, осим уколико се ради о најму с клаузулом о преласку власништва над 
предметом најма на најмопримца по истеку одређеног времена у којем је плаћао 
најамнину. 
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вриједи и за уговоре о кредиту који служе бесплатној одгоди плаћања 
постојећега дуга (чл. 2 ст. 2 сл. ј)).

Из поља примјене Директиве 2008/48/ЕЗ искључени су према чл. 
2 ст. 2 сл. g) и уговори о кредиту које послодавац као своју секундарну 
дјелатност одобрава својим запосленицима бескаматно или по ЕКС–у 
која је нижа од тржишне и који нису понуђени широј јавности.50 
Надаље Директива 2008/48/ЕЗ у чл. 2 ст. 2 сл. l) искључује и уговоре 
о кредиту у облику зајма који се у складу са законским одредбама и у 
опћем интересу додјељују једном ограниченом броју клијената, било по 
нижој каматној стопи51 од тржишне било бескаматно или под другим 
увјетима који су за потрошача повољнији од тржишних и по каматним 
стопама које не прелазе уобичајену висину тржишних каматних стопа.

Новост представља и чл. 2 ст. 2 сл. h) којим из поља својег 
дјеловања Директива 2008/48/ЕЗ искључује уговоре о кредиту који су 
склопљени с инвестицијским друштвом у смислу чл. 4 ст. 1 Директиве 
2004/39/ЕЗ о тржиштима финанцијских инструмената52 или с кредитном 
институцијом у смислу чл. 4 Директиве 2006/48/ЕЗ.53 До искључења 
долази када такви уговори омогућују улагатељу провођење трансакције 
која се односи на један или више инструмената наведених у Дијелу C 
Привитка I Директиве 2004/39/ЕЗ54 и када је инвестицијско друштво 
или кредитна институција које/која одобрава кредит укључено/на у ту 
трансакцију. Главна сврха овога искључења јест заправо избјегавање 
дуплицирања прије свега обвезе пружања потребних информација 
улагачу односно потрошачу, будући да и споменуте Директиве садрже 
одговарајуће одредбе које се углавном подударају са одредбама 
Директиве 2008/48/ЕЗ.

Директива 2008/48/ЕЗ уноси још једну новину искључујући и 
уговоре о кредиту који су резултат судске нагодбе или нагодбе пред 

50 Сличну одредбу садржавао је и чл. 2 ст. 2 Директиве 87/102/ЕЕЗ који је предвиђао 
могућност државама чланицама да искључе овакве кредите из дјелокруга преузетих 
одредаба Директиве.

51 Пропуст је Директиве што не одређује како се овдје мисли на ефективну каматну 
стопу.

52 Директива 2004/39/ЕЗ Еуропскога парламента и Вијећа од 21.4.2004. о тржиштима 
финанцијских инструмената којом се измјењују и допуњују Директива Вијећа 
85/611/ЕЕЗ и 93/6/ЕЕЗ и Директива 2000/12/ЕЗ Еуропскога парламента и Вијећа те 
укида Директива Вијећа 93/22/ЕЕЗ, Сл. л. L 145 од 30.4.2004, стр. 1 посљедњи пут 
измијењена Директивом 2008/10/ЕЗ (Сл. л. L 76 од 19.3.2008, стр. 33). 

53 Директива 2006/48/ЕЗ Еуропскога парламента и Вијећа од 14.6.2006. која се односи 
на оснивање и пословање кредитних институција (преобликовано), Сл. л. L 177 од 
30.6.2006, стр. 1, измијењена Директивом 2007/18/ЕЗ од 27.3.2007, Сл. л. L 879 од 
28.3.2007.

54 Нпр. преносиви вриједносни папири, опције, замјене (swaps) итд.
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другим законом овлаштеним тијелом (чл. 2 ст. 2 сл. i)). Исто тако 
Директива 2008/48/ЕЗ у чл. 2 ст. 2 сл. k) искључује уговоре о кредиту 
код којих потрошач даватељу кредита мора дати неку ствар у залог 
ради осигурања тражбине и код којих је одговорност потрошача строго 
ограничена на ту заложену ствар.

Коначно, треба напоменути како се преузимање споменутих од-
редаба у национално право држава чланица, не мора нужно негативно 
одразити на ступањ заштите потрошача. Наиме, многе државе чланице 
које нека правила о искључењу одређених врста уговора нису преузе-
ле нити из старе Директиве 87/102/ЕЕЗ,55 не морају то учинити нити 
убудуће. Будући да точка 10 преамбуле државама чланицама пружа мо-
гућност примјене одредаба Директиве 2008/48/ЕЗ на уговоре о кредиту 
који су у потпуности искључени из њеног поља примјене, не постоји оп-
равдан разлог да се њиховим искључењем снизи ступањ заштите потро-
шача.56 Тако примјерице државе чланице не морају преузети искључење 
уговора о кредиту намијењених стјецању или задржавању власништва 
на некретнинама и уговора о кредиту, код којих је тражбина осигурана 
заложним правом на некретнини. Исто тако, оне могу задржати пос-
тојеће или усвојити нове прописе који у цијелости или дјеломично од-
говарају одредбама Директиве 2008/48/ЕЗ и примијенити их на уговоре 
о кредиту чији је укупни износ мањи од 200 или већи од 75.000 еура. До-
тле, приликом преузимања одредаба Директиве о искључењу бесплат-
них кредита нема потребе за проширивањем дјеловања њених одредаба 
и на овакве уговоре, будући да код њих потрошачи нису изложени кла-
сичним ризицима који прате потрошачки кредит.

2) Дјеломично искључени уговори
Дјеломично искључени из поља примјене Директиве 2008/48/ЕЗ 

су уговори о кредиту у облику могућности прекорачења стања на те-
кућем рачуну. Појам „могућности прекорачења“ дефиниран је у чл. 3 
сл. d) Директиве 2008/48/ЕЗ као изричити уговор о кредиту при којем 

55 Види нпр. § 492 ст. 1а њем. BGB–a, који изузима само кредите осигуране заложним 
правом на некретнини и то од малог броја одредаба о потрошачком кредиту и
§ 12а ст. 2 реч. 1 сл. а) ауст. KSchG–a, који изузима кредите склопљене на најмање 
10 година, намијењене изградњи или побољшању зграда. Хрватски ЗЗП уопће не 
преузима искључење хипотекарних кредита и проширује поље примјене одредаба 
ЗЗП–а о потрошачком зајму и на ту категорију уговора. 

56 Исти став заузима и Образложење њем. Нацрта Закона о преузимању Директиве о 
уговорима о потрошачком кредиту, који наводи како ради високих тражбина али 
и ризика повезаних са таквом врстом уговора једино исправно као и досад на њих 
примјењивати одредбе о потрошачком кредиту из §§ 491 и даље BGB–а „иако то 
еуропским правом није когентно прописано“. Види Нацрт Закона, Б. Посебни дио, 
О чл. 1, § 503 BGB–E, стр. 30.
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даватељ кредита потрошачу даје могућност располагања са средствима 
која прелазе тренутно стање на текућем рачуну потрошача.57 Чл. 2 ст. 
2 сл. е) Директиве 2008/48/ЕЗ прописује како се њене одредбе не при-
мјењују на уговоре о кредиту у облику могућности прекорачења код 
којих кредит мора бити отплаћен у року од једног мјесеца. Но, у чл. 6 
ст. 5 Директива 2008/48/ЕЗ прописује обвезу пружања одређених ин-
формација потрошачу код ове исте врсте кредита, чиме наизглед пот-
пуно искључење заправо постаје дјеломично. Дотле су уговори о кре-
диту у облику могућности прекорачења стања на текућем рачуну код 
којих кредит мора бити отплаћен на захтјев или у року од три мјесеца 
искључени само од примјене неких одредаба Директиве.58 Ово дјело-
мично искључење преамбула образлаже наводећи како на овакве уго-
воре о кредиту ради њихове једноставности и ниских трошкова није 
потребно примјењивати све одредбе Директиве 2008/48/ЕЗ, те како 
могу бити подвргнути и једноставнијем правном уређењу. Тако се при-
мјерице чл. 4 Директиве 2008/48/ЕЗ о стандардним информацијама које 
потрошачу морају бити пружене приликом оглашавања, на уговоре о 
кредиту у облику могућности прекорачења стања на текућем рачуну 
примјењује само дјеломично. Нешто друго Директива 2008/48/ЕЗ про-
писује за случај када кредитна или финанцијска институција прешутно 
допушта прекорачење односно када даватељ кредита потрошачу ставља 
на располагање средства која прелазе тренутно стање на текућем рачуну 
потрошача или прелазе уговорену могућност прекорачења стања на те-
кућем рачуну (чл. 3 сл. е) Директиве 2008/48/ЕЗ). У складу са чл. 2 ст. 4 
Директиве 2008/48/ЕЗ се на такве уговоре примјењују посебне одредбе о 
прешутно допуштеном прекорачењу стања на текућем рачуну из чл. 18 
Директиве 2008/48/ЕЗ, те одредбе о провођењу надзора над даватељима 
кредита из чл. 20 Директиве 2008/48/ЕЗ и проведбене мјере прописане у 
Глави VII. Директиве 2008/48/ЕЗ, док отпада примјена одредаба о стан-
дардним информацијама приликом оглашавања, о повезаним уговори-
ма и о пријевременој отплати кредита.59 Будући да се код споменутих 
одредаба Директиве 2008/48/ЕЗ ради о само о дјеломичним искључењу 
од примјене неких њених одредаба, приликом њихова преузимања није 
допуштено националним одредбама проширити примјену преосталих 
преузетих одредби Директиве 2008/48/ЕЗ и на те врсте уговора. Дотле 
ће се Директивом 2008/48/ЕЗ неусклађени аспекти моћи потпуно само-
стално правно уредити.

57 Увођење дефиниције у нову Директиву 2008/48/ЕЗ образложено је особитом 
потребом за појашњењем појма и усклађивањем досадашње праксе држава 
чланица.

58 Чл. 2 ст. 3 Директиве 2008/48/ЕЗ.
59 Примјењују се чл. 1–3, 18, 20 као и чл. 22–32 Директиве 2008/48/ЕЗ.
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3) Факултативна могућност искључења

Поред наведених Директива 2008/48/ЕЗ предвиђа и факултатив-
ну могућност за државе чланице да одређене врсте кредита искључе из 
поља дјеловања њених одредаба. Према чл. 2 ст. 5 Директиве 2008/48/ЕЗ 
државе чланице имају могућност прописати примјену само одређених 
одредаба60 на уговоре о кредиту који су склопљени с организацијом, 
уколико (је) организација: а) основана ради међусобних користи њези-
них чланова, б) има за сврху стјецање добити искључиво за своје чла-
нове, в) у складу са националним правним прописима испуњава про-
писану социјалну сврху, г) прима и управља уштеђевинама само својих 
чланова и проналази изворе финанцирања само за своје чланове и д) 
одобрава кредите по ЕКС, која је нижа од каматне стопе уобичајене на 
тржишту или чији је раст ограничен националним правним прописи-
ма; и када је чланство ограничено на особе које станују или су запосле-
не на одређеном подручју, које су запосленици или умировљеници код 
одређеног послодавца или особе које испуњавају друге увјете који су 
према националном праву претпоставка за постојање међусобне пове-
заности чланова. Код посљедње категорије мисли се примјерице на кре-
дите образовних институција код којих су испуњени споменути увјети. 
Но такве уговоре о кредиту државе чланице могу искључити из поља 
примјене тек када је укупна вриједност свих уговора о кредиту које је 
организација склопила у односу на укупну вриједност свих уговора о 
кредиту у држави чланици у којој организација има сједиште безначајна 
и када укупна вриједност свих уговора о кредиту свих таквих организа-
ција у тој држави чланици износи мање од 1% укупне вриједности свих 
уговора о кредиту у држави чланици. Осим тога државе чланице морају 
сваке године провјеравати да ли су испуњени споменути увјети, те по-
дузети потребне мјере за укидање искључења уколико томе није тако.

Према чл. 2 ст. 6 Директиве 2008/48/ЕЗ државе чланице могу 
прописати примјену само неких одредаба Директиве и на уговоре о 
кредиту којима даватељ кредита и потрошач уговарају начине одгоде 
плаћања или отплате кредита, када потрошач није испунио своје обвезе 
из претходног уговора о кредиту (конверзија дуга). Осим тога, путем 
оваквих споразума треба се избјећи судски поступак ради неизвршења 
обвезе плаћања и потрошач не смије бити доведен у лошији положај 
него ли код претходног уговора. Ипак, ова се одредба не може примије-
нити уколико уговор о кредиту потпада под одредбе о дјеломичноме 
искључењу код изричито допуштеног прекорачења стања на текућем 
рачуну.

60 Чл. 1–4, чл. 6–7 и чл. 9, чл. 10 ст. 1, ст. 2 сл. a)–h) као и сл. l), чл. 10 ст. 4 као и чл. 
11, 13 и 16–32 Директиве 2008/48/ЕЗ.
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IV Обвезе информирања потрошача

Обвезе информирања потрошача чине „срце“ нове измијењене 
Директиве 2008/48/ЕЗ и уређене су у чак три главе које се односе како 
на предуговорни тако и на уговорни стадиј. Главни задатак тих одреда-
ба јест отклонити неравнотежу која постоји између информација којима 
располажу даватељ кредита и потрошач, те потоњем омогућити доно-
шење исправне одлуке утемељене на точним и исцрпним информација-
ма. Тако је у Глави II. под насловом „Обвезе информирања и предуго-
ворне обвезе“ уређено оглашавање, предуговорне информације и оцјена 
кредитне способности потрошача. С тиме у свези Глава III. уређује при-
ступ базама података, док Глава IV. између осталог прописује одредбе о 
информацијама које мора садржавати уговор о кредиту.

1. Оглашавање

Директива 2008/48/ЕЗ у својем чл. 4 прописује читав низ 
стандардних информација које морају бити укључене у оглашавање. 
Њихова је сврха омогућити потрошачу успоредбу различитих понуда и 
олакшати му оцјену о томе да ли он с обзиром на своје имовно стање 
уопће може поднијети терет кредита. Као и чл. 3 Директиве 87/102/
ЕЕЗ нова одредба разликује оглашавање са навођењем и без навођења 
„бројки“ односно каматне стопе или других износа који улазе у трошкове 
кредита. Тако не постоји обвеза навођења стандардних информација 
приликом оглашавања, ако прописи државе чланице код оглашавања 
гледе уговора о кредиту који не садрже каматну стопу или податке о 
трошковима кредита који настају потрошачу захтијевају навођење ЕКС–
а (чл. 4 ст. 1 реч. 2). Надаље, Директива 2008/48/ЕЗ прописује како такво 
оглашавање без навођења „бројки“ потпада само одредбе Директиве 
2005/29/ЕЗ које приликом објаве информација од стране даватеља 
кредита потрошача штите од непоштеног и заваравајућег пословног 
дјеловања (чл. 4 ст. 4).61 Када оглашавање у свези с уговорима о кредиту 
наводи каматну стопу или друге податке који се односе на трошкове 
кредита (тзв. оглашавање са навођењем „бројки“), настаје обвеза 
укључивања стандардних информација у оглашавање које се потрошачу 
морају пренијети на јасан, сажет и уочљив начин путем репрезентативног 
примјера (чл. 4 ст. 1 реч. 1 и ст. 2). У стандардне информације чл. 4 ст. 

61 Види точку 18 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ и Директиву 2005/29/ЕЗ Еуропског 
парламента и Вијећа од 11.5.2005. у вези с непоштеним пословним дјеловањима 
подузетника према потрошачу на унутарњем тржишту, којом се измјењују и 
допуњују Директива Вијећа 84/450/ЕЕЗ, Директиве 97/7/ЕЗ, 98/27/ЕЗ и 2002/65/
ЕЗ Еуропског парламента и Вијећа, као и Уредба (ЕЗ–а) бр. 2006/2004 Еуропског 
парламента и Вијећа, Сл. л. L 149 од 11.6.2005, стр. 22.
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2 Директиве 2008/48/ЕЗ убраја: а) фиксну или промјењиву номиналну 
каматну стопу (даље у тексту: НКС) или обје, заједно са појединостима 
о свим трошковима који настају за потрошача и који улазе у укупан 
трошак кредита; б) укупан износ кредита; в) ЕКС (државе чланице могу 
прописати да се она код уговора о кредиту у смислу чл. 2 ст. 3 Директиве 
2008/48/ЕЗ не наводи); г) уколико потребно, трајање уговора о кредиту; 
д) код уговора о кредиту у облику одгоде плаћања за одређену робу 
или услугу, готовинску цијену и износ сваког претходног плаћања; и 
ђ) уколико потребно, укупни износ који потрошач мора платити као 
и износ појединих оброка. Уколико се укупан износ кредита не може 
навести, потребно је навести горњу границу, нарочито ако уговор о 
кредиту потрошачу даје могућност кориштења кредита до одређеног 
износа. Она тада означава највиши износ кредита који потрошачу може 
бити стављен на располагање.62 Када је одобрење кредита увјетовано 
склапањем уговора о споредним услугама, нарочито уговора о 
осигурању, а трошкови се споредне услуге не могу унапријед одредити, 
на ту се обвезу уз навођење ЕКС–а мора указати на јасан, сажет и уочљив 
начин (чл. 4 ст. 3 Директиве 2008/48/ЕЗ). Гледе ове одредбе удруге за 
заштиту потрошача с оправдањем страхују како овакве споредне услуге 
даватељи кредита неће приказивати као увјет за одобрење кредита, 
али ће у пракси од потрошача редовно захтијевати склапање сличних 
уговора као осигурање од могућих ризика. Критике се, између осталог, 
односе и на количину информација коју свако оглашавање гледе уговора 
о кредиту мора садржавати. То ће недвојбено довести до поскупљења 
оглашавања, односно и до поскупљења кредита.63 С друге стране 
одредба спречава могућност досадашње праксе оглашавања, као нпр. 
„најповољнија ЕКС за потрошачке кредите већ од (...)%“. Овим начином 
оглашавања потрошаче се редовно доводило у заблуду тиме што је 
даватељ кредита за оглашавање одабрао свој најповољнији, но уједно и 
најмање тражен производ, док су најтраженији кредитни производи били 
доступни тек по знатно вишој каматној стопи.64 Потрошач ће убудуће 
добивати преглед најважнијих информација, те појашњење путем 
репрезентативног примјера. Но поставља се питање, како ће се овакво 
оглашавање са низом стандардних информација уопће проводити путем 

62 Точка 18 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ.
63 Види: Alleweldt Frank, Micklitz Hans W., Rott Peter, Milne Alistair, Tichý Lubos, Kara 

Senda, Osterloh Maren, Schubert Kristen, Achten Merle, Broad Economic Analysis of 
the Impact of the Proposed Directive on Consumer Credit, доступно на адреси: http://
www.europarl.europa.eu/comparl/imco/studies/0704_consumercredit_en.pdf (12.8.2007), 
стр. 12, према којем 93% кредитне индустрије сматра да ће оглашавање повисити 
трошкове кредита. 

64 Нпр. приликом оглашавања наведена ЕКС „од 4,99%“ вриједи само за потрошачки 
кредит који траје 12 мјесеци и чија вриједност прелази 10.000 еура, док за дуље 
трајање кредита она износи 6–9%. 
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медија као што су телевизија или радио, а да се истовремено задовољи 
увјет јасноће, сажетости и уочљивости.

2. Предуговорне информације

Даљњу новост представља и у чл. 5 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ 
прописана одредба о обвези даватеља кредита на пружање информа-
ција потрошачу у предуговорном стадију. Даватељ кредита и евенту-
ално кредитни посредник, обвезан је темељем понуђених увјета кре-
дитирања и темељем изражених преференци потрошача и предочених 
информација, праводобно прије склапања уговора потрошачу пружити 
информације потребне за успоредбу различитих понуда на тржишту и 
за доношење утемељене одлуке о томе жели ли уопће склопити уговор 
о кредиту.65 Информације се потрошачу пружају на папиру или неком 
другом трајном медију путем формулара из Привитка II. Директиве 
који носи назив „Еуропске стандардне информације за потрошачке кре-
дите“.66 Низ предуговорних информација које даватељ кредита мора 
пружити потрошачу прописане су у чл. 5 ст. 1 од сл. а) па чак до сл. s), а 
односе се на: а) врсту кредита; б) идентитет и адресу даватеља кредита 
и по потреби кредитног посредника; в) укупан износ кредита и увјете 
исплате; г) трајање уговора о кредиту; д) код уговора о кредиту у облику 
одгоде плаћања за одређену робу или услугу или код повезаних уговора 
о кредиту, на информације о роби или услузи и њеној готовинској ције-
ни; ђ) НКС, увјете за њену примјену и уколико је доступно индекс или 
референтну каматну стопу, која се примјењује на почетну НКС, надаље 
на раздобља, увјете и врсту и начин њене прилагодбе; ако у одређеним 
околностима вриједе различите НКС, тада се споменуте информације 
наводе за сваку; е) ЕКС и укупни износ кредита који потрошач мора 
платити, појашњено путем репрезентативног примјера и уз навођење 
свих претпоставки, употријебљених за обрачун те каматне стопе; ако је 
потрошач даватељу кредита изразио своје жеље гледе једног или више 
елемената кредита, нпр. у односу на трајање уговора или укупан износ 
кредита, онда се и ти елементи морају узети у обзир; ако уговор о креди-
ту предвиђа различите начине повлачења износа са различитим трош-

65 Притом су неки појмови у одредби остали недоречени. Тако нпр. израз „праводобно“ 
не одговара на питање колико времена мора протећи између предуговорног 
информирања и самог склапања уговора. У тумачењу израза свакако може помоћи 
точка 19 преамбуле према којој се потрошачу прије склапања уговора морају 
пружити достатне информације о увјетима и трошковима кредита „које он може 
понијети и провјерити“. 

66 Тек након што је формулар предочен, испуњена је обвеза пружања информација 
према чл. 5 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ и према чл. 3 ст. 1 и 2 Директиве 2002/65/
ЕЗ.
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ковима или НКС и даватељ кредита испуњава претпоставку из точ. б) 
Привитак I. Дио II., даватељ кредита мора упутити на то да други ме-
ханизми повлачења износа код те врсте уговора о кредиту могу узроко-
вати вишу ЕКС; ж) износ, број и периодичност оброчних плаћања пот-
рошача и уколико потребно редослијед по којем у сврху отплате слиједе 
плаћања различитих дугованих износа обрачунатих по различитим 
НКС; з) по потреби трошкове вођења једног или више рачуна за књи-
жење трансакција плаћања и исплата износа кредита, осим ако је отва-
рање рачуна факултативно, заједно са трошковима кориштења средста-
ва плаћања како код трансакција отплата тако и исплата, и сваки други 
трошак који произлази из уговора о кредиту и увјете под којима се ти 
трошкови могу мијењати; и) по потреби износ који приликом склапања 
уговора о кредиту потрошач плаћа јавноме биљежнику; ј) уколико пос-
тоји, обвезу склапања уговора који је повезан с уговором о кредиту, 
особито уговора о осигурању, када је склапање таквог уговора претпос-
тавка за одобрење кредита или за његово одобрење под предвиђеним 
увјетима; к) каматну стопу примјењиву у случају закашњења плаћања и 
правила за њену прилагодбу и уколико потребно трошкове који настају 
ради закашњења плаћања; л) упозорење о посљедицама неплаћања;
љ) по потреби, захтијевана средства осигурања; м) постојање или непос-
тојање права на раскид уговора; н) право потрошача на пријевремену 
отплату кредита и по потреби информације о захтјеву даватеља кредита 
за накнадом као и о начину обрачуна те накнаде према чл. 16; њ) право 
потрошача на неодгодиво и бесплатно обавјештавање у складу с чл. 9 ст. 
2 о исходу испитивања базе података у свези с оцјеном кредитне спо-
собности; о) право потрошача да му се на његов захтјев бесплатно до-
стави преслика нацрта уговора о кредиту; ова се одредба не примјењује 
када даватељ кредита у вријеме захтјева није спреман склопити уговор 
о кредиту са потрошачем; и п) по потреби временско раздобље у којем 
је даватељ кредита везан предуговорним информацијама.67

Нешто суженији опсег информација Директива 2008/48/ЕЗ у 
својем чл. 5 ст. 2 и 3 предвиђа за уговоре о кредиту који се склапају 
путем средстава даљинске комуникације у смислу чл. 3 ст. 3 Директиве 
2002/65/ЕЗ. Опис који се код таквих уговора мора пружити у складу с 
чл. 3 ст. 3 сл. b) Директиве 2002/65/ЕЗ мора садржавати најмање ин-
формације из чл. 5 ст. 1 сл. c), d), е), f) и h) Директиве 2008/48/ЕЗ и 
ЕКС разјашњену темељем репрезентативног примјера као и укупни из-
нос који потрошач мора платити. Уколико је уговор на захтјев потроша-
ча склопљен путем средства даљинске комуникације које не подржава 

67 Уређење обвезности предуговорних информација и трајања временског раздобља 
у којем даватељ кредита њима треба бити везан, точка 25 преамбуле Директиве 
препушта државама чланицама.
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пружање информација из чл. 5 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ, одмах након 
склапања уговора даватељ кредита потрошачу мора пружити потпуне 
предуговорне информације путем горе споменутог стандардног форму-
лара.68 Даљња посебност вриједи за кредите код којих плаћања потро-
шача не служе непосредној отплати дугованог укупног износа кредита 
већ обликовању главнице у раздобљу и под увјетима који су прописа-
ни у уговору о кредиту или посебном уговору. У оваквим случајевима 
предуговорне информације морају јасно и сажето истакнути да уговор 
о кредиту или посебни уговор нису јамство за отплату укупнога изно-
са кредита, осим уколико је такво јамство дано (чл. 5 ст. 5 Директиве 
2008/48/ЕЗ). Поред свих споменутих, даватељ кредита може потрошачу 
пружити и додатне информације. Но оне не могу бити додане на форму-
лар о стандардним информацијама, већ се морају налазити у посебном 
документу. Разлог томе лежи управо у начелу максималне хармониза-
ције због којег формулар не може садржавати ни више ни мање инфор-
мација него ли је Директивом 2008/48/ЕЗ прописано.

Изузев обвезе пружања предуговорних информација Директива 
2008/48/ЕЗ у чл. 5 ст. 6 за даватеља кредита односно кредитног посред-
ника предвиђа и обвезу пружања прикладних објашњења потрошачу 
темељем којих ће он закључити да ли уговор о кредиту одговара њего-
вим потребама и финанцијским могућностима. Објашњења се односе на 
предуговорне информације, на главна обиљежја понуђених кредитних 
производа и на учинке које би ти производи могли имати на потрошача. 
Што се начина провођења ове обвезе тиче, државе чланице могу врсту, 
начин и опсег подршке као и питање тко ће ју пружати, прилагодити 
посебним околностима случаја у којима је кредит понуђен, као и особи 
којој је понуђен те самој врсти понуђеног кредита. Из контекста Дирек-
тиве 2008/48/ЕЗ може се надаље закључити, како је реализација одредбе 
могућа не само између непосредно присутних особа већ и писменим пу-
тем, електроничком комуникацијом и сл.69 Треба напоменути и како је 
ова одредба наишла на особиту критику кредитне индустрије која тврди 
да одредба захтијева стварање посебног кадра који ће обављати посло-
ве савјетовања потрошача, што ће у коначници довести до поскупљења 
кредитних производа.

3. Посебности код одређених врста кредита

Суженији опсег предуговорних информација Директива 2008/48/
ЕЗ у чл. 6 прописује за кредите у облику могућности прекорачења на 

68 Чл. 5 ст. 3 Директиве 2008/48/ЕЗ.
69 О томе више: Metz Rainer, нав. дело, стр. 106; Franck Jens Uwe, Bessere Kreditkondik-

tionen für Verbraucher durch mehr Regulierung?, ZBB, 2003, стр. 341.
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стања на текућем рачуну (чл. 2 ст. 3 Директиве 2008/48/ЕЗ), за кредите 
који се склапају с организацијом (чл. 2 ст. 5 Директиве 2008/48/ЕЗ) и 
кредите с уговореним начинима одгоде плаћања или отплате кредита 
(чл. 2 ст. 6 Директиве 2008/48/ЕЗ). Осим тога споменуте врсте кредита 
не подлијежу ни обвези пружања прикладних објашњења потрошачу 
према чл. 5 ст. 6 Директиве 2008/48/ЕЗ. Као разлог томе преамбула на-
води потребу да се потрошача достатно заштити, а да се истовремено 
несразмјерно не оптерети даватеља кредита. Док је сам поступак пру-
жања информација исти као и код осталих врста кредита, опсег ин-
формација ограничава се на слиједеће: а) врсту кредита; б) идентитет 
и адресу даватеља кредита и по потреби кредитног посредника; в) уку-
пан износ кредита; г) трајање уговора о кредиту; д) НКС, увјете за њену 
примјену и уколико је доступно индекс или референтну каматну стопу, 
која се примјењује на почетну НКС; трошкове који настају од тренутка 
склапања уговора о кредиту и по потреби увјете под којима се они могу 
промијенити; ђ) ЕКС и укупни износ кредита који потрошач мора пла-
тити, појашњено путем репрезентативног примјера и уз навођење свих 
претпоставки, употријебљених за обрачун те каматне стопе; е) увјете и 
поступак за престанак уговора о кредиту; ж) код уговора о кредиту из 
чл. 2 ст. 3 по потреби навод о томе да се од потрошача може захтијева-
ти отплата укупног износа кредита у цијелости; з) каматну стопу при-
мјењиву у случају закашњења плаћања и правила за њену прилагодбу и 
уколико потребно трошкове који настају ради закашњења плаћања; и) 
право потрошача на неодгодиво и бесплатно обавјештавање у складу с 
чл. 9 ст. 2 о исходу испитивања базе података гледе оцјене кредитне спо-
собности; ј) код уговора о кредиту из чл. 2 ст. 3 податак о трошковима 
насталима од тренутка склапања уговора о кредиту и по потреби увје-
те под којима се они могу промијенити; к) по потреби временско раз-
добље у којем је даватељ кредита везан предуговорним информација-
ма. Информације се потрошачу пружају на папиру или неком другом 
трајном медију путем формулара из Привитка III. Директиве 2008/48/
ЕЗ који носи назив „Еуропске информације за потрошачке кредите за:
1. Кредите у облику могућности прекорачења стања на текућем рачуну; 
2. Потрошачке кредите одређених кредитних организација у смислу чл. 
2 ст. 5 Директиве 2008/48/ЕЗ; 3. Конверзије дуга“.70 Но чл. 6 Директиве 
2008/48/ЕЗ предвиђа и неке друге посебности. Тако државе чланице могу 
прописати како код уговора о кредиту из чл. 2 ст. 3 Директиве 2008/48/
ЕЗ не треба навести ЕКС, што је и оправдано с обзиром на околност да 
у вријеме склапања уговора нису познати сви елементи потребни за ње-

70 Као и код осталих врста кредита обвеза пружања информација према чл. 6 ст. 1 
Директиве 2008/48/ЕЗ и према чл. 3 ст. 1 и 2 Директиве 2002/65/ЕЗ испуњена је тек 
након што је формулар предочен.
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зин обрачун (чл. 6 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ). Осим тога, код посебних 
врста уговора о кредиту према чл. 2 ст. 5 и 6 Директиве 2008/48/ЕЗ, пот-
рошача се мора додатно информирати о под а) износу, броју и периодич-
ности оброчних плаћања потрошача и уколико потребно о редослиједу 
по којем у сврху отплате требају услиједити плаћања различитих дугова-
них износа обрачунатих по различитим НКС; и под б) праву на пријевре-
мену отплату кредита и по потреби пружити информације о захтјеву да-
ватеља кредита за накнадом као и о начину обрачуна те накнаде.71 Даљња 
посебност односи се на ситуације када се уговор склапа путем средстава 
даљинске комуникације или када потрошач захтијева да му се одмах пру-
жи могућност прекорачења стања на текућем рачуну, приликом чега опис 
главних обиљежја финанцијске услуге мора садржавати барем податке из 
чл. 6 ст. 1 сл. c), е), f) и h) Директиве 2008/48/ЕЗ, док ако се ради о уго-
ворима о кредиту из чл. 2 ст. 5 и 6 Директиве 2008/48/ЕЗ мора додатно 
садржавати и податак о трајању уговора (чл. 6 ст. 4 Директиве 2008/48/
ЕЗ). У случају да је уговор на захтјев потрошача склопљен путем средства 
даљинске комуникације које не подржава пружање информација из чл. 6 
ст. 1, 3 и 4 Директиве 2008/48/ЕЗ, одмах након склапања уговора даватељ 
кредита мора испунити своју обвезу, пружајући потрошачу информације 
које према чл. 10 Директиве 2008/48/ЕЗ морају бити укључене у уговор о 
кредиту (чл. 6 ст. 7 Директиве 2008/48/ЕЗ). Надаље, Директива 2008/48/ЕЗ 
у чл. 6 ст. 5 прописује како се унаточ искључењу уговора о кредиту у об-
лику могућности прекорачења стања на текућем рачуну код којих кредит 
мора бити отплаћен у року од једног мјесеца (чл. 2 ст. 2 сл. е) Директиве 
2008/48/ЕЗ), на њих примјењује чл. 6 ст. 4 Директиве 2008/48/ЕЗ, што ово 
наизглед потпуно искључење чини дјеломичним. И коначно, као и код ос-
талих врста кредита потрошач може захтијевати и преслику нацрта уго-
вора, који садржава информације из чл. 10 Директиве 2008/48/ЕЗ, осим 
ако је у вријеме подношења захтјева даватељ кредита оцијенио да не жели 
склопити уговор (чл. 6 ст. 6 Директиве 2008/48/ЕЗ).

4. Оцјена кредитне способности потрошача

У чл. 8 Директиве 2008/48/ЕЗ уређује се обвеза оцјене кредитне 
способности потрошача која заједно са обвезом пружања предуговорних 
информација потрошачу чини саставни дио тзв. начела одговорног 
одобравања кредита.72 Иако је тијеком законодавног поступка одредба 

71 Чл. 6 ст. 3 Директиве 2008/48/ЕЗ. Но, уколико уговор о кредиту потпада под 
одредбе о кредитима у облику могућности прекорачења стања на текућем рачуну, 
примјењује се само чл. 6 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ.

72 Тако се према Riesenhuber–у одговорно одобравање кредита састоји у давању 
прогнозе о враћању укупнога износа кредита односно у оцјени бонитета потрошача. 
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у којој се је спорно начело изричито спомињало избрисана, начело се, 
додуше понешто преиначено и ослабљено, и даље налази садржано 
у одредбама чл. 5, 6 и 8 Директиве 2008/48/ЕЗ.73 Тако се у точци 26 
преамбуле наводи, како државе чланице имајући у виду посебна 
обиљежја националног тржишта кредита морају усвајати прикладне 
мјере за потицање одговорног поступања у свим стадијима одобравања 
кредита. У њих се примјерице убрајају мјере које се односе на подуку и 
обавјештавање потрошача, мјере упозорења о посљедицама закашњења 
плаћања или презадуживања. Поступак одговорног одобравања 
кредита остварује се особито путем оцјене кредитне способности 
потрошача. Према чл. 8 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ државе чланице 
морају осигурати да даватељи кредита приликом склапања уговора о 
кредиту, кредитну способност потрошача оцијене темељем достатних 
информација које, када је то могуће, добивају непосредно од потрошача 
или уколико потребно сазнавају из база података. У случају када 
законски прописи држава чланица већ обвезују даватеље кредита на 
провјеравање база података, ти се прописи могу и даље примјењивати.74 
Притом треба водити рачуна о чл. 9 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ који 
прописује како приступ базама података мора бити зајамчен и 
даватељима кредита из других држава чланица под увјетима који 
нису дискриминаторни. Надаље, државе чланице морају осигурати, да 
у ситуацијама када странке уговоре да ће се након склапања уговора 
укупни износ кредита промијенити, даватељ кредита актуализира 
расположиве информације о финанцијском стању потрошача и да прије 
сваког значајнијег повишења укупног износа кредита изнова оцјењује 
кредитну способност потрошача (чл. 8 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ).75 

Види: Riesenhuber Karl, Information – Beratung – Fürsorge, Kritische Bemerkungen zum 
Vorschlag einer neuen Verbraucherkreditrichtlinie, ZBB, 2003, стр. 331.

73 Начело одговорног одобравања кредита је према чл. 9 Приједлога Директиве из 
2002. године обвезивао кредиторе на три разине: прво, морали су у предуговорном 
стадију потрошача информирати о свим битним околностима везаним уз уговор; 
друго, морали су оцијенити кредитну способност потрошача темељем његових 
изјава и по потреби темељем испитивања база података; треће, између свих 
понуђених кредита морали су одабрати ону врсту која потрошачу највише одговара 
с обзиром на његово имовинско стање. О томе више: Rott Peter, нав. дело, стр. 1105; 
Franck Jens Uwe, нав. дело, стр. 342; Riesenhuber Karl, нав. дело, стр. 330.

74 Тако се у Њемачкој подаци провјеравају у бази података SCHUFA, у Француској 
у бази података Fichier National des Incidents de Paiments, у Хрватској у Хрватском 
регистру обвеза по кредитима д.о.о. (ХРОК-у), док се у Аустрији захтјев упућује 
Konsumentenschutzverein–у (KVS).

75 Но, одредба је недоречена гледе многих важних питања. Нпр. не даје прецизне упуте 
о начину сазнавања информација што је један од главних интереса кредитора. Ипак, 
тумачењем се може закључити како постоји обвеза кредитора покушати сазнати 
информације о бонитету потрошача прије свега од њега самог, а потом уколико 
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Информације које је сазнао од потрошача или из базе података чине 
темељ одлуке даватеља кредита о одобрењу кредита. Тако чл. 9 ст. 2 
и 3 Директиве 2008/48/ЕЗ прописују како се потрошача без одгоде и 
накнаде76 мора обавијестити о одбијајућој одлуци и о подацима из базе 
података на којима се таква одлука темељи, осим ако обавјештавање 
није допуштено према другим прописима Заједнице нпр. о прању новца 
или финанцирању тероризма или ако се противи циљевима јавног 
поретка или јавне сигурности.77 Но одредба не садржи одреднице о 
томе, које се информације из база података смију користити и на који 
се начин оне оцјењују. Једнако тако не одговара на питање у којој се 
мјери приликом оцјене кредитне способности потрошача у обзир морају 
узети могући ризици попут губитка радног мјеста, развода брака или 
болести. Преамбула наводи једино, како тијела држава чланица могу 
даватељима кредита давати прикладне упуте и смјернице.78 И коначно 
текст одредбе не одговара нити на питање, како мора поступити даватељ 
кредита када финанцијско стање потрошача оставља врло узак простор 
за плаћање мјесечних рата кредита. Чини се заправо, како исход оцјене 
кредитне способности потрошача не обвезује даватеља кредита гледе 
коначне одлуке о одобрењу кредита. Уосталом Директива 2008/48/ЕЗ не 
прописује никакве санкције за случај повреде одредбе као ни забрану 
одобрења кредита у случају негативне оцјене кредитне способности 
потрошача.79 Наиме, преамбула говори искључиво о обвези провођења 
оцјене кредитне способности потрошача.80 Стога се може закључити како 

оне нису достатне или кредитор сумња у њихову вјеродостојност, настаје обвеза 
њихова сазнавања из база података. Будући да прописи држава чланица већином 
обвезују кредиторе на провјеравање база података, они се неће моћи ослањати 
само на информације добивене непосредно од потрошача. Притом ваља имати 
у виду како поједине базе података садрже информације на језику своје државе 
чланице, што ће се недвојбено негативно одразити на оцјену кредитне способности 
у случају када уговорне стране долазе из различитих држава чланица.

76 Одредба је особито критизирана ради права потрошача на примање обавијести 
без плаћања накнаде. Даватељи кредита тврде како информације које су добили 
наплатно увидом у базе података морају потрошачима прослиједити бесплатно, 
што ће довести до поскупљења кредитних производа. Riesenhuber Karl, нав. дело, 
стр. 331. 

77 Према чл. 9 ст. 4 Директиве 2008/48/ЕЗ, чл. 9 не задире Директиву 95/46/ЕЗ 
Еуропског парламента и Вијећа од 24.10.1995. о заштити појединаца гледе обраде 
особних података и о слободном кретању таквих података, Сл. л. L 281 од 23.11.1995, 
стр. 31, измијењена Уредбом (ЕЗ) бр. 1882/2003, Сл. л. L 284 од 31.10.2003, стр. 1. 

78 Точка 26 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ. 
79 Исто тако Grundmann Stefan, Hollering Jörg, EC Financial Services and Contract Law 

– Developements 2005–2007, ERCL, 2008, стр. 50.
80 Државе чланице морају проводити и потребне контроле односно предвидјети 

санкције за случај непровођења оцјене кредитне способности потрошача.
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ће даватељи кредита у одређеним околностима и даље моћи одобравати 
рискантне кредите који ће због тога бити оптерећени вишим каматама.81 
Непостојање чврсто утврђених критерија за провођење поступка 
оцјене кредитне способности потрошача негативно ће се одразити на 
успоредивост камата различитих даватеља кредита, а тиме и на главне 
циљеве Директиве 2008/48/ЕЗ. Осим тога одредба ће засигурно довести 
до поскупљења кредитних производа. Оно ће ипак бити умјерено 
стога што ће при провођењу оцјене кредитне способности потрошача 
даватељи кредита моћи користити већ у пракси развијен поступак 
испитивања кредитне способности („кредитни rating“).82

5. Облик уговора

У складу са чл. 10 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ уговор о кредиту мора 
бити састављен на папиру или другом трајном медију и свака уговорна 
страна мора примити преслику уговора.83 У односу на досадашње 
правно уређење важну новину представља увођење могућности 
састављања уговора о кредиту на другом трајном медију осим на папиру. 
Према чл. 3 сл. m) Директиве 2008/48/ЕЗ трајни медиј дефиниран је као 
сваки инструмент који потрошачу омогућава похрањивање података 
намијењених њему особно, на начин да су му доступни за будућу 
упорабу тијеком временског раздобља које одговара сврси података и 
који омогућава неизмијењену репродукцију похрањених података.84 
Сврха је одредбе прије свега олакшати склапање уговора путем средстава 
даљинске комуникације, примјерице путем интернета.85 Но, одредба је 
доживјела жестоку критику оних који страхују да ће ради олакшаних 
увјета порасти број непромишљених и наглих одлука потрошача о 
склапању уговора за које је довољан тек један „клик мишем“. То ће према 
њима само продубити проблем презадуживања потрошача.86 Том ставу 

81 Успоредба различитих понуда кредитних производа бити ће отежана. Нпр. каматна 
стопа ће код кредита преко 10.000 еура при најбољем бонитету износити 6,20% а 
при добром бонитету 9,0%.

82 У пракси се примјењује „credit–scoring“, математичко–статистички поступак оцјене 
кредитне способности. Види: Ferretti Federico, Th e Regulation of Consumer Credit In-
formation Systems: is the EU Missing a Chance?, LIEI, 2007, стр. 115; Grundmann Stefan, 
EC Financial Services – Developments 2002–2005, ERCL, 2005, стр. 488.

83 Одредба не задире у националне прописе о ваљаности уговора о кредиту који су у 
складу с правом Заједнице.

84 Види точку 16 преамбуле Приједлога Комисије за нову хоризонталну оквирну 
директиву (KOM(2008) 614 fi n.) према којој се појам трајни медиј односи на папир, 
USB–Stick, CD–ROM, DVD, Hard Disk, меморијске картице.

85 Притом се примјењују и одредбе Директиве 2002/65/ЕЗ.
86 Тако Reifner Udo, нав. дело, стр. 121; Rott Peter, нав. дело, стр. 414.
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може се ипак приговорити како споменути проблем непромишљених 
и наглих одлука потрошача није искључиво везан за on-line склапање 
уговора већ је редовна појава и код класичног начина склапања уговора. 
Уосталом, одредбе Директиве 2008/48/ЕЗ воде довољно рачуна о 
информираности потрошача приликом склапања уговора о кредиту на 
даљину о чему је већ било ријечи.87

6. Информације из уговора о кредиту

Већ из преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ произлази како 
информације о правима и обвезама у уговору о кредиту морају бити 
састављене на јасан и сажет начин како би их потрошач могао примити 
на знање.88 Притом ваља напоменути како информације које се према 
чл. 10 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ морају укључити у уговор одговарају 
у битноме информацијама које даватељ кредита пружа у предуговорном 
стадију.89 Мали број одступања везан је наравно уз чињеницу да неке 
предуговорне информације губе своју важност склапањем уговора и 
обрнуто, неке информације у том тренутку тек добивају на њој. Тако 
се неке „чисто“ предуговорне информације као што је информација 
о обвези склапања уговора који увјетује одобрење кредита или 
информација о праву на обавјештавање о исходу испитивања базе 
података, надаље информација о праву потрошача захтијевати преслику 
нацрта уговора о кредиту и информација о временском раздобљу у којем 
је даватељ кредита везан предуговорним информацијама не морају 
укључити у уговор, док се остале предуговорне информације из чл. 5 
ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ изнова понављају у чл. 10 ст. 2 Директиве 
2008/48/ЕЗ. Осим њих чл. 10 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ набраја и 
даљње информације које уговор о кредиту мора садржавати. Тако чл. 
10 ст. 2 сл. i) Директиве 2008/48/ЕЗ прописује како се у случају отплате 
главнице код уговора о кредиту са одређеним трајањем, мора навести 
право потрошача, да у било којем тренутку за вријеме трајања уговора и 
без плаћања накнаде захтијева финанцијско извјешће у облику отплатне 
таблице.90 Код уговора о кредиту који предвиђа плаћање трошкова 

87 Види supra.
88 Точка 31 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ.
89 Види supra.
90 Чл. 10 ст. 2 сл. i) Директиве 2008/48/ЕЗ прописује како план отплате треба 

приказивати дуговане износе и раздобља и увјете за њихово плаћање; отплатна 
таблица треба садржавати рашчламбу сваке отплате приказујући отплату главнице, 
камате обрачунате темељем НКС и остале додатне трошкове; када каматна 
стопа није фиксна или се у складу с уговором о кредиту додатни трошкови могу 
мијењати, план отплате мора садржавати јасну и прецизну напомену да је ваљан, 
док не наступи споменута промјена у складу са уговором о кредиту.
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и камата без отплате главнице мора постојати навод о раздобљима и 
увјетима плаћања камата и са њима повезаних трошкова (чл. 10 ст. 2 сл. 
ј) Директиве 2008/48/ЕЗ). У уговор о кредиту морају бити укључене и 
информације о правима која произлазе из одредбе Директиве 2008/48/
ЕЗ о повезаним уговорима и о увјетима за њихово кориштење (чл. 10 
ст. 2 сл. q) Директиве 2008/48/ЕЗ). Такођер мора садржавати и податак 
о постојању или непостојању права на раскид, о раздобљу у којем и 
другим увјетима под којима се то право може извршити, укључујући 
податке о обвези потрошача платити главницу и камате у складу с чл. 
14 ст. 3 сл. b) Директиве 2008/48/ЕЗ и о висини камата по дану (чл. 10 
ст. 2 сл. p) Директиве 2008/48/ЕЗ). У складу с чл. 10 ст. 2 сл. t) Директиве 
2008/48/ЕЗ треба навести, да ли потрошач има право на и који су увјети 
приступа механизму извансудског рјешавања спорова или другим 
правним средствима. Уговор о кредиту може по потреби садржавати 
и даљње елементе (чл. 10 ст. 2 сл. u) Директиве 2008/48/ЕЗ) као и име 
и адресу надлежног надзорног тијела (чл. 10 ст. 2 сл. v) Директиве 
2008/48/ЕЗ). Уколико се ради о кредиту код којег плаћање потрошача 
не служи непосредној отплати дугованог укупног износа кредита већ 
обликовању главнице у раздобљу и под увјетима који су прописани у 
уговору о кредиту или посебном уговору, онда наведене информације 
морају јасно и сажето истакнути како уговор о кредиту или посебни 
уговор нису јамство за отплату укупнога износа кредита, осим уколико 
је такво јамство дано (чл. 10 ст. 4 Директиве 2008/48/ЕЗ).

7. Посебности код одређених врста кредита

Код кредита у облику могућности прекорачења стања на текућем 
рачуну, чл. 10 ст. 5 Директиве 2008/48/ЕЗ предвиђа много мањи број 
информација које на јасан и сажет начин морају бити укључене у уговор. 
Као и у случају осталих врста кредита, долази до понављања многих 
предуговорних информација, тако да уговори о тој категорији кредита 
морају садржавати информације о: а) врсти кредита; б) идентитету и 
адреси даватеља кредита и по потреби кредитног посредника; в) трајању 
уговора; г) укупном износу кредита и увјетима његова кориштења; 
д) НКС, увјетима за њену примјену и уколико је доступно индекс 
или референтну каматну стопу, која се примјењује на почетну НКС, 
надаље о раздобљу, увјетима и врсти и начину њене прилагодбе; ако 
у одређеним околностима вриједе различите НКС, тада се споменуте 
информације наводе за сваку; ђ) ЕКС и укупним трошковима кредита 
што их сноси потрошач обрачунатима приликом склапања уговора; 
морају се навести све претпоставке употријебљене за обрачун те 
каматне стопе у складу с чл. 19 ст. 2 у свези с чл. 3 сл. g) и i) Директиве 
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2008/48/ЕЗ; државе чланице могу предвидјети да се код уговора о 
кредиту из чл. 2 ст. 3 Директиве 2008/48/ЕЗ ЕКС не наводи; е) томе 
да се од потрошача свакодобно може захтијевати отплата цјелокупног 
износа кредита; ж) увјетима који уређују право на отказ уговора;
з) трошковима који настају од тренутка склапања уговора о кредиту и 
по потреби увјете под којима се могу промијенити. Склопи ли потрошач 
уговор о кредиту у облику могућности прекорачења стања на текућем 
рачуну, редовно ће га се обавјештавати путем извјешћа о стању рачуна 
које може бити састављено на папиру или другом трајном медију (чл. 
12 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ). Извјешће мора садржавати слиједеће 
информације: а) точно утврђено раздобље на које се извјешће односи; 
б) износе и датуме повлачења средстава; в) стање и датум пријашњег 
извјешћа; г) ново стање; д) датуме и износе плаћања потрошача;
ђ) примијењену НКС; е) евентуалне друге настале трошкове; ж) уколико 
потребно, минимални износ који се мора платити. У случају повишења 
НКС или других трошкова, потрошача треба обавијестити прије него ли 
промјене наступе. Но уговорне стране могу уговорити да ће обавијести 
услиједити путем извјешћа о стању рачуна, када су те измјене посљедица 
измјене референтне каматне стопе која је на прикладан начин учињена 
јавно доступном и која је изложена у пословним просторијама даватеља 
кредита (чл. 12 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ).

Нешто друго предвиђа Директива 2008/48/ЕЗ за уговоре о 
кредиту у облику прешутно допуштеног прекорачења на текућем 
рачуну, прописујући у чл. 18 ст. 1 како такви уговори морају садржавати 
и информације из чл. 6 ст. 1 сл. е) Директиве 2008/48/ЕЗ, односно о 
НКС, увјетима за њену примјену и уколико је доступно индекс или 
референтну каматну стопу која се примјењује на почетну НКС као и о 
трошковима који настају од тренутка склапања уговора о кредиту и по 
потреби увјетима под којима се они могу промијенити. Информације 
се потрошачу морају пружити било састављене на папиру било другом 
трајном медију. Уколико је потрошач значајно прекорачио стање на 
текућем рачуну и прекорачење траје дуже од мјесец дана, даватељ 
кредита га мора на исти начин и без одгоде обавијестити о прекорачењу, 
о износу прекорачења, о НКС и о евентуалним уговорним казнама, 
трошковима или затезним каматама (чл. 18 ст. 2 Директиве 2008/48/
ЕЗ). Ове изузетно важне информације потрошачу се морају пружити 
неовисно о томе да ли је потрошач свјестан прекорачења. Упозорењем се 
потрошачу указује на изузетно високе трошкове прекорачења и настоји 
се дјеловати на његово понашање.91

91 Чл. 18 ст. 3 Директиве 2008/48/ЕЗ прописује да одредба не задире у националне 
прописе који прописују обвезу даватеља кредита да у случају дугог трајања 
прекорачења потрошачу понуди другу врсту кредитног производа.



1–4/2009. Емилиа Чикара (стр. 301–345)

331

8. Номинална каматна стопа

Међу информацијама које даватељ кредита мора пружити 
потрошачу како у предуговорном тако и уговорном стадију налази 
се и један потпуно нови појам, наиме информација о НКС чији је 
основи циљ постизање већег ступња транспарентности за потрошача.92 
НКС означава каматну стопу без икаквих трошкова. Према чл. 3 сл. 
ј) Директиве 2008/48/ЕЗ НКС означава каматну стопу изражену у 
фиксном или промјењивом постотку израчунатом темељем годишње 
основе у односу на исплаћене износе кредитних рата. Притом се ради 
о фиксној НКС када су даватељ кредита и потрошач за читаво вријеме 
трајања кредита уговорили само једну каматну стопу или више НКС за 
различита раздобља уз упорабу искључиво утврђеног фиксног постотка. 
За случај да у уговору о кредиту нису уговорене све НКС, Директива 
2008/48/ЕЗ прописује како се узима да је НКС уговорена само за она 
раздобља трајања уговора за која су НКС утврђене одређеним фиксним 
постотком приликом склапања уговора (чл. 3 сл. k) Директиве 2008/48/
ЕЗ). Но, изузетно је значајна управо промјењива НКС, као што је то код 
револвинг кредита или код прешутно допуштеног прекорачења стања на 
текућем рачуну. Наиме путем ње потрошач добива информацију о томе 
коју каматну стопу плаћа у одређеноме раздобљу. Чл. 11 ст. 1 Директиве 
2008/48/ЕЗ прописује како се потрошача треба обавијестити о промјени 
НКС и прије него ли промјена наступи. Информације које се потрошачу 
достављају састављене на папиру или неком другом трајном медију, 
морају укључивати обавијест о новом износу, и уколико су измијењени, 
и о новом броју и учесталости плаћања. У чл. 11 ст. 2 Директиве 
2008/48/ЕЗ предвиђа се ипак могућност периодичног обавјештавања, 
када је промјена НКС везана уз референтну стопу која је јавно доступна 
и доступна у пословним просторијама даватеља кредита.93

9. Ефективна каматна стопа

Информација која и у новој Директиви 2008/48/ЕЗ остаје од 
средишњег значаја за потрошача јест она о ЕКС. Њезина је основна 
сврха потрошачу омогућити успоредбу различитих понуда на тржишту 
кредита.94 Но иако је већ и Директива 87/102/ЕЕЗ прописивала 

92 Види точка 32 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ.
93 Точка 32 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ прописује како ова обвеза информирања 

потрошача не задире у националне прописе држава чланица који прописују увјете 
мијењања НКС и сл., а којима сврха није информирање потрошача (нпр. одредба 
која прописује право потрошача окончати уговорни однос у случају промјене 
НКС–а).

94 Точка 43 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ.
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јединствену формулу за њезин обрачун,95 различите студије о преузимању 
и дјеловању одредаба старе Директиве показале су како државе чланице 
приликом њезина обрачунавања још увијек у обзир узимају различите 
трошкове кредита што потрошачу не може јамчити успоредивост увјета 
кредитирања на тржишту. Стога Директива 2008/48/ЕЗ уводи нови и 
детаљнији начин обрачуна који на јединствен начин прописује трошкове 
који се узимају у обзир приликом обрачуна ЕКС–а. Штовише, циљ је 
Директиве 2008/48/ЕЗ у обрачун укључити готово све трошкове који 
настају у свези с склапањем и извршењем уговора. Према чл. 3 сл. i) 
Директиве 2008/48/ЕЗ ЕКС изражава укупни трошак кредита који настаје 
за потрошача, у годишњем постотку од укупног износа кредита,96 а 
уколико примјењиво укључујући и трошкове према чл. 19 ст. 2 Директиве 
2008/48/ЕЗ. У складу с чл. 19 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ у обрачун ЕКС–а 
укључују се укупни трошкови кредита уз изнимку трошкова који настају 
као посљедица потрошачева неиспуњења обвеза из уговора о кредиту као 
и трошкова које потрошач мора сносити неовисно о томе ради ли се о 
готовинском или кредитном послу. Притом су укупни трошкови кредита 
у чл. 3 сл. g) Директиве 2008/48/ЕЗ исцрпно и јединствено дефинирани као 
свеукупни трошкови, укључујући камате, провизије, порезе и трошкове 
сваке врсте – изузев јавнобиљежничких пристојби – које потрошач мора 
платити у свези с уговором о кредиту и који су даватељу кредита познати. 
Укључени су и трошкови споредних услуга, но само уколико је склапање 
уговора о њихову пружању обвезно. Особито ова посљедња одредба не 
отклања могућност злоупорабе од стране финанцијских и кредитних 
институција на начин да овакве споредне услуге не приказују као увјет 
за одобрење кредита, али у пракси од потрошача редовно захтијевају 
склапање сличних уговора као осигурање од могућих ризика. Даљњу 
могућност заобилажења урачунавања одређених трошкова у обрачун 
ЕКС–а омогућава и увјет „познавања тих трошкова од стране даватеља 
кредита“.97 Чл. 19 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ набраја и даљње трошкове 
који се морају узети у обзир, наиме накнаде за вођење банковног рачуна 
и трошкове за кориштење средстава плаћања као и остале трошкове 
послова платног промета, осим ако је отварање банковног рачуна 
факултативно и када су ти са рачуном повезани трошкови јасно и 
одвојено назначени у уговору о кредиту или другом уговору који се склапа 

95 Јединствена математичка формула за обрачун ЕКС-а уведена је Директивом 90/88/
ЕЕЗ, која је државама чланицама допуштала да у пријелазном раздобљу од три 
године, почевши од 1.1.1993. г., примјењују своје старе методе обрачуна. Но будући 
да очекивани резултат није наступио, другом је измјеном односно Директивом 
98/7/ЕЗ изнова прописана јединствена и за све државе чланице обвезујућа метода 
обрачуна ЕКС–а. 

96 Према чл. 3 сл. l) Директиве 2008/48/ЕЗ укупни износ кредита је горња граница или 
зброј свих износа који се темељем уговора о кредиту стављају на располагање.

97 Види Rott Peter, нав. дело, стр. 1108.
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са потрошачем. Према чл. 19 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ се ЕКС која је 
на годишњој основи једнака тренутној вриједности свих садашњих или 
будућих обвеза (износи кредита, оброчна плаћања и трошкови) које су 
даватељ кредита и потрошач уговорили, обрачунава према математичкој 
формули из Привитка I. Дио I. Притом се предмнијева да уговор о 
кредиту траје одређено вријеме и да даватељ кредита и потрошач уредно 
и у року испуњавају своје уговорне обвезе (чл. 19 ст. 3 Директиве 2008/48/
ЕЗ). Такођер се у уговорима о кредиту код којих се НКС и евентуално 
трошкови који улазе у ЕКС не могу квантифицирати, предмнијева да ће 
те вриједности до окончања уговора остати на почетној висини. У Дијелу 
II. Привитка I., Директива 2008/48/ЕЗ прописује и даљње предмнијеве 
које се по потреби користе код израчуна ЕКС–а. Осим тога, чл. 11 ст. 5 
Директиве 2008/48/ЕЗ даје могућност Комисији, да измјени споменуте 
или пропише нове предмнијеве, уколико је то потребно ради обрачуна 
ЕКС–а.98

V Посебна права потрошача

Директива 2008/48/ЕЗ доноси даљње многобројне новости 
прописујући нека сасвим нова посебна права потрошача, између којих 
као најважније треба издвојити право потрошача на раскид уговора. Но 
једнако тако у њој више не налазимо неке од одредаба из старе Директиве 
87/102/ЕЕЗ као што су то одредба о поврату ствари99 и одредба о плаћању 
или осигурању кредита путем издавања мјенице или чека.100

98 Точка 49 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ.
99 Иако је чл. 26 Приједлога Директиве из 2002. г. уређивао поврат ствари, одредба 

није ушла у Директиву 2008/48/ЕЗ. Та је одредба требала бити врло слична старој 
из чл. 7 Директиве 87/102/ЕЕЗ, те је додатно прописивала како ствар може бити 
враћена само судским путем и то када је плаћена трећина укупног износа кредита. 
С обзиром на околност да многе државе чланице садрже одговарајуће одредбе 
које су посљедица усклађивања са чл. 7 старе Директиве, није посве јасно зашто 
је одредба прекрижена. Одбор за право и унутарње тржиште сматрао је како је 
одредба постала сувишном због измијењене одредбе о повезаним уговорима 
(види Објашњење захтјева за измјеном, точ. 132, 133 и 134, Друго извјешће 
Одбора за право и унутарње тржиште од 2.4.2004, А5–0224/2004). Будући да чл. 15 
Директиве 2008/48/ЕЗ не садржи никакве упуте о начину поврата ствари и забрани 
неоснованог богаћења, објашњење није јасно. Стога неки аутори мисле како је 
овдје ријеч о пропусту. Види Hoff mann Markus, нав. дело, стр. 231. Да томе није 
тако потврђује и точ. 35 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ у којој се поврат ствари 
изричито спомиње, те се напомиње како је правно уређење препуштено државама 
чланицама.

100 Иако је чл. 18 Приједлога Директиве из 2002. предвиђао забрану упорабе мјеница 
и других вриједносних папира, иста није преузета у одредбе Директиве 2008/48/ЕЗ. 
Чл. 10 Директиве 87/102/ЕЕЗ прописивао је обвезу државама чланицама које својим 
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1. Право на отказ уговора о кредиту на неодређено вријеме

Новину представља и чл. 13 Директиве 2008/48/ЕЗ који потроша-
чу и даватељу кредита под одређеним увјетима даје право на отказ уго-
вора о кредиту склопљеног на неодређено вријеме. У складу с чл. 13 ст. 
1 Директиве 2008/48/ЕЗ потрошач може свакодобно и без плаћања нак-
наде редовно отказати уговор о кредиту који је склопљен на неодређено 
вријеме, а уколико су странке уговориле отказни рок, он не смије бити 
дуљи од једног мјесеца. Право даватеља кредита на редовни отказ пос-
тоји само када је тако уговорено са потрошачем, а одвија се на начин да 
даватељ кредита потрошачу достави обавијест на папиру или другом 
трајном медију са најмање двомјесечним отказним роком. Но чл. 13 ст. 
2 Директиве 2008/48/ЕЗ прописује и једно даљње изузетно важно пра-
во даватеља кредита. Наиме уколико уговор о кредиту садржи одгова-
рајући споразум странака, даватељ кредита има право из „објективно 
утемељених разлога“ ускратити исплату износа кредита потрошачу. Као 
могуће разлоге точка 33 преамбуле спомиње оправдану сумњу о злоупо-
раби и недопуштеном кориштењу кредита или сумњу да потрошач неће 
моћи испунити своју обвезу враћања кредита. Уколико је то могуће, о 
разлозима ускрате исплате кредита даватељ кредита мора потрошача 
обавијестити унапријед, но најкасније непосредно након ускрате путем 
обавијести састављене на папиру или другом трајном медију. Обвеза 
пружања обавијести не постоји када није допуштена према другим про-
писима Заједнице или када се противи циљевима јавног поретка или 
јавне сигурности. Но, уговорни однос не престаје ускратом исплате из-
носа кредита, већ уколико даватељ кредита жели отказати уговор, може 
то учинити испуњењем увјета из чл. 13 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ.

2. Право на раскид уговора о кредиту

Засигурно најважнију одредбу представља чл. 14 Директиве 
2008/48/ЕЗ. Према чл. 14 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ потрошач има пра-
во у року од четрнаест календарских дана раскинути уговор о кредиту 
не наводећи разлоге за то. Рок почиње тећи или на дан склапања уго-
вора о кредиту (чл. 14 ст. 1 сл. а) Директиве 2008/48/ЕЗ) или на дан 
када су потрошачу достављени уговорни увјети и информације према 
чл. 10 Директиве 2008/48/ЕЗ, ако је тај дан наступио након дана скла-
пања уговора (чл. 14 ст. 1 сл. b) Директиве 2008/48/ЕЗ). Са тим датумом 
потрошач дакле добива и обавијест о праву на раскид уговора која у 
складу с чл. 10 ст. 2 сл. p) Директиве 2008/48/ЕЗ спада у информације 

прописима предвиђају могућност плаћања или осигурања кредита мјеницом или 
чеком, да на одговарајући начин заштите потрошача када се служи тим правима. 



1–4/2009. Емилиа Чикара (стр. 301–345)

335

које уговор о кредиту мора садржавати.101 Но чл. 14 ст. 2 Директиве 
2008/48/ЕЗ предвиђа и једну посебну одредбу која у одређеним увјети-
ма државама чланицама омогућава скраћивање рока за раскид уговора. 
Наиме, уколико су прописи државе чланице и прије ступања на снагу 
Директиве 2008/48/ЕЗ садржавали посебну одредбу о повезаним уго-
ворима која забрањује стављање на располагање износа кредита прије 
истека одређеног рока, држава чланица може изнимно прописати да 
се четрнаестодневни рок за раскид уговора на изричити захтјев потро-
шача може скратити на тај посебни рок. Ratio је ове одредбе, која се 
ограничава искључиво на повезане послове, спријечити да потрошач 
несразмјерно дуго чека кредит а тиме и робу односно услуге које се те-
мељем њега стјечу.102 Надаље, да би потрошач ваљано извршио своје 
право на раскид уговора, мора то учинити на начин који му омогућује 
доказивање према националном праву. Сматра се да је рок за раскид 
поштован, уколико изјава о раскиду која је правовремено послана на 
папиру или другом трајном медију, стоји даватељу кредита на распола-
гању и може јој приступити (чл. 14 ст. 3 сл. а) Директиве 2008/48/ЕЗ). 
Друга претпоставка, која према чл. 14 ст. 3 сл. b) Директиве 2008/48/ЕЗ 
мора бити испуњена кумулативно, прописује како потрошач након рас-
кида уговора мора даватељу кредита без одгоде вратити износ кредита 
и камате на тај износ обрачунате од дана почетка кориштења до дана 
враћања кредита, но најкасније у року од тридесет календарских дана 
након што је изјава о раскиду уговора послана.103 Висина камата обра-
чунава се темељем уговорене НКС. Притом даватељ кредита нема пра-
во на даљња обештећења осим на накнаду неповратних трошкова које 
је имао према јавним управним тијелима. Раскидом уговора о кредиту 
потрошач више није везан нити уговором о услузи коју у свези с уго-
вором о кредиту пружа даватељ кредита или трећи темељем споразума 
са даватељем кредита (чл. 14 ст. 4 Директиве 2008/48/ЕЗ). Ова одредба, 
која је своје мјесто у Директиви нашла тек у касном стадију законодав-
ног поступка, односи се прије свега на уговоре којима се даватељи кре-
дита осигуравају од ризика. Даљњу посебност представља и чл. 14 ст. 6 
Директиве 2008/48/ЕЗ који државама чланицама даје факултативну мо-
гућност искључења права на раскид уговора о кредиту који су склопље-
ни уз присуство јавног биљежника, уколико јавни биљежник потврди 
да су потрошачу зајамчена права из чл. 5 (предуговорне информације) 

101 О томе критички Hoff mann који се прибојава како ће обавијест о праву на раскид 
остати незамијећена у великој количини информација које уговор мора садржавати. 
Види: Hoff mann Markus, нав. дело, стр. 228. 

102 Точка 36 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ. Види Извјештај од Kurt Lechner–a, EP–
Dok A6–0504/2007, 20. 

103 Притом треба напоменути како чл. 14 Директиве 2008/48/ЕЗ не задире у прописе 
држава чланица који прописују рок прије истека којег извршење уговора не може 
почети (чл. 14 ст. 7 Директиве 2008/48/ЕЗ).
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и из чл. 10 Директиве 2008/48/ЕЗ (информације које уговор о кредиту 
мора садржавати). Што се тиче односа конкуренције са одредаба о пра-
ву на раскид из Директиве 2002/65/ЕЗ о склапању потрошачких уговора 
о финанцијским услугама на даљину и Директиве 85/577/ЕЕЗ о заштити 
потрошача у погледу уговора склопљених изван пословних просторија, 
он је уређен у чл. 14 ст. 5 Директиве 2008/48/ЕЗ, који прописује да се од-
редбе о праву на раскид из чл. 6 и 7 Директиве 2002/65/ЕЗ и чл. 5 Дирек-
тиве 85/577/ЕЕЗ не примјењују уколико потрошач располаже с правом 
на раскид према чл. 14 Директиве 2008/48/ЕЗ. У односу на досадашње 
правно уређење у Директиви 87/102/ЕЕЗ увођење овог изузетно важног 
права значајно ће повисити ступањ заштите потрошача на начин што 
ће му омогућити ослобођење од већ уговором преузетих обвеза. Наи-
ме, многобројне су ситуације у којима потрошач непромишљено склапа 
уговор, било ради извршеног притиска од стране продаватеља односно 
даватеља кредита, било ради других околности нпр. властите недовољне 
информираности и сл. Тзв. „cooling–off “ период потрошачу даје додатно 
вријеме потребно за размишљање и за доношење коначне одлуке о пре-
узетим уговорним обвезама.104

3. Повезани уговори

У односу на одредбу о повезаним уговорима из старе Дирек-
тиве 87/102/ЕЕЗ, нова Директива 2008/48/ЕЗ у својем чл. 15 доноси 
многобројне измјене. Према чл. 3 сл. n) Директиве 2008/48/ЕЗ 
повезани уговор о кредиту је уговор о кредиту код којег i) кредит 
служи искључиво финанцирању уговора о испоруци одређене робе 
или пружању одређене услуге и ii) објективно гледано та два уговора 
чине јединствену господарску цјелину.105 Сматра се да јединствена 
господарска цјелина постоји када испоручитељ робе или пружатељ 
услуге сам финанцира кредит у корист потрошача или када се даватељ 
кредита у случају финанцирања од стране трећег приликом припреме 
или склапања уговора о кредиту служи сурадњом испоручитеља 
робе или пружатеља услуге или када је одређена роба или пружање 
одређене услуге изричито наведено у уговору о кредиту.106 У односу 

104 Треба напоменути како право на раскид из чл. 14 Директиве 2008/48/ЕЗ у 
садржајном смислу увелике одговара одредби о праву на раскид из чл. 6 Директиве 
2002/65/ЕЗ, што точка 36 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ оправдава потребом 
усклађивања начина остварења права на раскид у сродним правним подручјима.

105 Дефиниција повезаног уговора о кредиту преузета је из њем. права (§ 358 BGB). 
Но, дефиниција из § 358 BGB не садржи захтјев „искључивости“ финанцирања и 
на увјет „одређености“ робе и услуга. 

106 Cristofaro сматра како намјера еуропског законодавца није потпуно јасна, будући 
да предмет уговора који је повезан са уговором о кредиту могу бити и генеричне 
ствари. Вјеројатно се тиме жели спријечити примјену одредбе о повезаним 
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на стару одредбу о повезаним уговорима из чл. 11 Директиве 87/102/
ЕЕЗ, дефиниција уводи потпуно нову претпоставку према којој кредит 
служи „искључиво“ финанцирању са њиме повезаног уговора. Осим 
увођења појмовног одређења јединствене господарске цјелине, новост 
представља и захтјев „одређености“ робе односно услуге. Дотле новија 
пракса Еуропског суда о чл. 11 Директиве 87/102/ЕЕЗ долази до управо 
супротног закључка. Наиме у предмету Rampion и Godard Еуропски је 
суд одлучио како у уговору о кредиту није потребно одредити ствар 
или услугу која се кредитом финанцира.107 Даљње новости односе се 
на брисање заправо непотребног чл. 11 ст. 1 Директиве 87/102/ЕЕЗ и 
на прописивање могућности ослобађања од обвеза преузетих уговором о 
кредиту путем раскида са њиме повезаног уговора у чл. 15 ст. 1 Директиве 
2008/48/ЕЗ. Осим тога, досадашњи је чл. 11 ст. 2 Директиве 87/102/ЕЕЗ 
донекле измијењен ушао у чл. 15 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ.

Окосницу чланка 15 Директиве 2008/48/ЕЗ чини уређење учинака 
раскида повезаног уговора на уговор о кредиту с једне и могућности 
потрошача на остварење права из повезаног уговора наспрам даватеља 
кредита с друге стране. Чл. 15 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ прописује 
тако, како потрошач који је у складу с правом Заједнице остварио своје 
право на раскид уговора о испоруци робе или пружања услуга, није више 
везан нити са тим уговором повезаним уговором о кредиту. Будући да 
склопљени уговор о кредиту служи искључиво за финанцирање купње 
одређене робе или услуге, раскидом уговора о испоруци одређене робе 
или пружању одређене услуге отпада и сврха кредита.108 Уређење правних 

уговорима на финанцирање двије или више различитих предмета уговора о 
купопродаји или услуга. Види: Cristofaro Giovanni de, нав. дело, стр. 291, биљ. 93.

107 Види ESP, Случај C–429/05 од 4.10.2007, 2007, I–08017 (Rampion и Godard). У 
споменутоме је случају брачни пар Rampion наручио прозор код трговачког 
друштва K par K и склопио уговор о кредиту у облику допуштеног прекорачења на 
текућем рачуну са Franfi nance одредивши као горњу границу прекорачења висину 
цијене прозора. У понуди за склапање уговора о кредиту није био наведен предмет 
финанцирања. Након испоруке брачни је пар утврдио материјални недостатак 
ствари и изјавио да раскида уговор о купопродаји. Будући да нису могли остварити 
свој захтјев, тужили су K par K и Franfi nance те захтијевали утврђење ништетности 
уговора о купопродаји и раскид уговора о кредиту. Туженици су тврдили како оба 
уговора нису међусобно зависна будући да предмет финанцирања није наведен у 
уговору о кредиту како то захтијева чл. L 311–20 Code de la consommation. Осим 
тога навели су како се ради о допуштеном прекорачењу на текућем рачуну, а не 
о уговору о кредиту који служи финанцирању купње. У одговору на постављено 
претходно питање Еуропски суд је указао на то да ни циљеви Директиве 87/102/
ЕЕЗ нити текст чл. 11 ст. 2 не искључују уговоре о кредиту у облику допуштеног 
прекорачења на текућем рачуну од примјене споменуте одредбе. Осим тога чл. 11 
ст. 2 Директиве 87/102/ЕЕЗ остваривање права потрошача не увјетује тиме да ли је 
ствар или услуга која се финанцира одређена у уговору о кредиту.

108 Види точ. 37 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ. Одредба не задире у националне 
прописе који се примјењују на повезане уговоре у случајевима када је уговор о 
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посљедица Директива препушта државама чланицама.109 Надаље, 
чл. 15 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ прописује претпоставке под којима 
потрошач може наспрам даватеља кредита остваривати права која има 
према продаватељу или пружатељу услуге. Уколико дугована роба или 
услуга није или је само дјеломично испоручена односно пружена или не 
одговара уговору о испоруци робе или пружању услуге, тада потрошач 
може своја права, која има темељем закона или уговора о испоруци робе 
или пружању услуге, остваривати наспрам даватеља кредита, уколико 
их је претходно покушао остварити према продаватељу или пружатељу 
услуге но без успјеха. У односу на одредбу из Директиве 87/102/ЕЕЗ, 
као претпоставка за остваривање тих права отпада и у чл. 11 ст. 2 сл. 
b) Директиве 87/102/ЕЕЗ предвиђен увјет „искључивости“ односа 
продаватељ–даватељ кредита што увелике олакшава правну заштиту 
потрошача. Но, нова одредба и даље не прописује у којој се мјери и под 
којим увјетима та права могу остваривати, већ одговор на то питање 
препушта државама чланицама. Иако је правна теорија досада сматрала 
како се израз „остваривање права“ односи и на правну заштиту коју 
потрошач остварује судским путем али и алтернативним начинима 
рјешавања спорова, из точке 38 преамбуле Директиве произлази како 
се оно односи првенствено заштиту судским путем. Даљњу новост 
представља и чл. 15 ст. 3 Директиве 2008/48/ЕЗ према којем се правни 
прописи држава чланица који уређују солидарну одговорност даватеља 
кредита за било који захтјев који потрошач има наспрам продаватеља 
односно пружатеља услуга могу задржати или усвојити. На тај начин 
државе чланице путем националних прописа који уређују солидарну 
одговорност продаватеља односно пружатеља услуга и даватеља кредита 
могу одступити од у чл. 15 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ прописане 
супсидијарне одговорности. Осим тога израз „било који захтјев“ отвара 
могућност потрошачу захтијевања накнаду штете у случају повреде 
повезаног уговора који се финанцира.110 И коначно, ваља напоменути 
како преамбула Директиве у својој точци 10 државама чланицама 
допушта примјену чл. 15 Директиве 2008/48/ЕЗ и на уговоре који 
нису споменути у дефиницији из чл. 3 сл. n) Директиве 2008/48/ЕЗ. 
Као примјер се наводе уговори о кредиту који само дјеломично служе 

купопродаји утврђен ништетним или када је потрошач своје право на раскид 
остварио темељем националних прописа. Одредбом се не задире у права потрошача 
према националним прописима, према којима обвезе не настају прије него што 
потрошач потпише уговор о кредиту.

109 Према точци 9 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ државе су чланице слободне 
задржати или прописати властите прописе о увјетима и правним посљедицама 
извршења права на раскид уговора о купњи робе или пружању услуге.

110 Исто тако Rott Peter, Maximum Harmonisation and Mutual Recognition versus Consu-
mer Protection: Th e Example of Linked Credit Agreements in EC Consumer Credit Law, 
EuLF, 2006, стр. 67.
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финанцирању уговора о купопродаји или уговора о пружању услуге. Из 
наведеног се стога може закључити како ће одредба Директиве 2008/48/
ЕЗ о повезаним уговорима и у будућности узроковати значајне разлике 
између прописа држава чланица, чиме засигурно неће допринијети 
циљу правног усклађивања.

4. Пријевремена отплата кредита

Одредба Директиве 2008/48/ЕЗ о пријевременој отплати кредита 
односно о праву потрошача отплатити кредит прије његове доспјелости 
показала се је особито спорном тијеком законодавног поступка. Разлог 
томе треба прије свега потражити у ново прописаном праву даватеља 
кредита на накнаду штете која му због пријевремене отплате креди-
та евентуално може настати. Према чл. 16 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ 
потрошач има право у свако доба у цијелости или дјеломично испуни-
ти своје обвезе из уговора о кредиту, при чему има право на смањење 
укупног трошка кредита које се састоји од камата и трошкова за преос-
тало вријеме трајања уговора. У односу на донекле недоречену одредбу 
из чл. 8 Директиве 87/102/ЕЕЗ, нова је одредба увођењем могућности 
пријевремене отплате „у свако доба“ и то „у цијелости или дјеломич-
но“ и конкретизацијом појма „правичног смањења“ из чл. 8 Директиве 
87/102/ЕЕЗ учинила значајан искорак према повишењу правне сигур-
ности за потрошача.111 Но, потпуну новост представља увођење одредаба 
прописаних у чл. 16 ст. 2–5 Директиве 2008/48/ЕЗ, према којима даватељ 
кредита у случају пријевремене отплате кредита има право на накнаду 
њему тиме евентуално проузроковане штете. Под претпоставком да је 
пријевремена отплата услиједила у раздобљу за које је уговорена фикс-
на НКС, даватељ кредита има право захтијевати правичну и објективно 
утемељену накнаду због евентуалних трошкова112 непосредно везаних 
уз пријевремену отплату кредита. У чл. 16 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ 
утврђене горње границе те накнаде овисе о преосталом времену трајања 
уговора о кредиту, тј. о времену од тренутка отплате до тренутка који 
је у уговору одређен за враћање кредита. Када је то раздобље дуже од 
годину дана, накнада не смије пријећи 1% пријевремено отплаћеног из-
носа кредита. Када је то раздобље краће од годину дана, она не смије 

111 О великим разликама прописа држава чланица које су резултат преузимања чл. 8 
Директиве 87/102/ЕЕЗ у национално право види: Alleweldt Frank, Micklitz Hans W., 
Rott Peter, Milne Alistair, Tichý Lubos, Kara Senda, Osterloh Maren, Schubert Kristen, 
Achten Merle, нав. дело, стр. 73, 91 и 109. 

112 Према Freitag-у треба накнадити нпр. административне и управне трошкове, 
трошкове рефинанцирања кредита за преостало вријеме трајања уговора и сл. 
Види: Freitag Robert, Vorzeitige Rückzahlung und Vorfälligkeitsentschädigung nach der 
Reform der Verbraucherkreditrichtlinie, ZIP, 2008, стр. 1104. 
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пријећи 0,5% пријевремено отплаћеног износа кредита.113 Пропуст ове 
одредбе је тај, што није прописала горњу границу за случај да то раз-
добље износи точно годину дана. Будући да даватељ кредита не смије 
бити у повољнијем положају, него ли што би то био у случају када би 
потрошач кредит вратио у уговором утврђеном року, чл. 16 ст. 5 Ди-
рективе 2008/48/ЕЗ прописује да накнада ни у којем случају не смије 
пријећи износ камата који би потрошач морао платити у случају отпла-
те кредита у уговором утврђеном року. У чл. 16 ст. 3 сл. а) до c) Дирек-
тиве 2008/48/ЕЗ набројени су надаље случајеви када се накнада не смије 
захтијевати: када је отплата учињена путем уговора о осигурању, који 
је уговорен као јамство отплате кредита (чл. 16 ст. 3 сл. а) Директиве 
2008/48/ЕЗ); код могућности прекорачења стања на текућем рачуну (чл. 
16 ст. 3 сл. b) Директиве 2008/48/ЕЗ); или када је отплата услиједила у 
раздобљу за које није уговорена фиксна НКС (чл. 16 ст. 3 сл. c) Дирек-
тиве 2008/48/ЕЗ). Гледе другог по реду случаја, наиме могућности преко-
рачења стања на текућем рачуну код којег је каматна стопа промјењива, 
Freitag примјећује с правом да је он већ обухваћен у чл. 16 ст. 3 сл. c) Ди-
рективе 2008/48/ЕЗ и стога сувишан.114 Што се тиче обрачуна накнаде 
за даватеља кредита, неке од смјерница налазе се прописане већ у самој 
преамбули Директиве. Примјерице, обрачун мора за потрошача у сва-
ком уговорном стадију бити транспарентан и разумљив.115 Исто произ-
лази из чл. 5 ст. 1 сл. p) и чл. 10 ст. 2 сл. r) Директиве 2008/48/ЕЗ према 
којима потрошач има право на информацију о праву на пријевремену 
отплату кредита и уколико потребно и право на информације о захтјеву 
даватеља кредита за накнадом као и о начину обрачуна те накнаде, које 
му се морају пружити на јасан и сажет начин. Осим тога метода обра-
чуна мора бити лако примјењива и за даватеље кредита, а испитивање 
накнаде од стране надлежних надзорних тијела мора бити олакшано. 
Из тих је разлога потребно паушално одредити највиши износ накнаде. 
Но како Директива 2008/48/ЕЗ не прописује јединствену методу обра-
чуна накнаде, ауторица држи како ће преузимање ове одредбе имати 
за посљедицу различите резултате у различитим државама чланицама 
те неће допринијети жељеној хармонизацији.116 Исто тако није јасно, 
како ће се споменуте информације, особито о начину обрачуна накнаде, 
у оквиру пружања предуговорних или уговорних информација потро-
шачу пружити на јасан, сажет и транспарентан начин. Чл. 16 ст. 4 реч. 

113 Те горње границе Комисија мора испитивати сваких пет година (односно први пут 
12.5.2013) и оцијенити их у складу са господарским кретањима и стању на тржишту 
Заједнице (чл. 27 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ).

114 Види: Freitag Robert, нав. дело, стр. 1104. 
115 Види точку 39 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ.
116 Исто тако BEUC, Le credit aux consommateurs, http://212.3.246.142/Common/GetFile.

asp?ID=3469&mfd=off &LogonName=GuestFR (13.2.2008), стр. 14.
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2 Директиве 2008/48/ЕЗ даље прописује како у случају да „правична и 
објективно утемељена“ накнада пријеђе стварни губитак даватеља кре-
дита, потрошач има право захтијевати одговарајуће смањење накнаде. 
Приликом утврђивања губитка у обзир не треба узимати само разлику 
камата, већ и учинак пријевремене отплате кредита на административ-
не трошкове (чл. 16 ст. 4 реч. 3 Директиве 2008/48/ЕЗ). Осим тога чл. 16 
ст. 4 сл. b) Директиве 2008/48/ЕЗ предвиђа могућност за државе члани-
це, да даватељу кредита изнимно допусте накнаду која прелази уговоре-
ни паушални износ када исти докаже да његов стварно настали губитак 
прелази горње границе утврђене у чл. 16 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ. 
У том случају постоји могућност алтернативног избора између накнаде 
одређене према тој одредби и накнаде одређене у складу чл. 16 ст. 2 Ди-
рективе 2008/48/ЕЗ. Државама чланицама стављена је на располагање и 
даљња факултативна могућност утврђења границе износа пријевремене 
отплате, испод које се накнада не може захтијевати. Приликом утврђења 
границе, која не смије бити виша од 10.000 еура у раздобљу од дванаест 
мјесеци, државе чланице морају узети у обзир просјечни износ потро-
шачких кредита на својем тржишту.117

5. Пријенос права

У односу на чл. 9 Директиве 87/102/ЕЕЗ одредба нове Директиве 
о пријеносу права није доживјела значајније измјене. Према чл. 17 ст. 1 
Директиве 2008/48/ЕЗ у случају када даватељ кредита преноси своја 
права која има из уговора о кредиту или преноси „сам уговор о кредиту“, 
потрошач према новоме вјеровнику задржава све приговоре које је имао 
према првоме даватељу кредита, укључујући и приговор компензације ако 
је тај приговор допуштен у праву државе чланице. Новост представља чл. 17 
ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ према којем потрошач мора бити обавијештен о 
пријеносу права. Потреба обавјештавања не постоји када даватељ кредита 
у сугласности са новим вјеровником и након пријеноса и даље наступа 
као даватељ кредита наспрам потрошача. Из преамбуле произлази како би 
наметање обвезе обавјештавања у таквим случајевима било претјерано.118 
О самоме садржају или начину пружања обавијести као и о правним 
посљедицама пропуштања обавјешћивања одредба не говори.

VI Остале одредбе

Од преосталих одредаба треба издвојити тзв. проведбене мјере 
уређене у Поглављу VII. Директиве 2008/48/ЕЗ. Попут старе и нова Ди-

117 Види точку 40 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ.
118 Види точку 41 преамбуле Директиве 2008/48/ЕЗ.
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ректива прописује полу–когентну нарав својих одредаба,119 те намеће 
обвезу државама чланицама спријечити заобилажење примјене наци-
оналних одредаба усвојених темељем Директиве 2008/48/ЕЗ.120 Новост 
представља увођење посебног колизијског правила у чл. 22 ст. 4 Дирек-
тиве 2008/48/ЕЗ, према којем државе чланице морају предвидјети пот-
ребне мјере којима ће се осигурати да потрошач одабиром права треће 
земље као мјеродавног права за уговор о кредиту не буде лишен заштите 
која му се Директивом 2008/48/ЕЗ пружа, када је тај уговор у уској вези 
с подручјем једне или више држава чланица. Сврха је одредбе спријечи-
ти ситуације у којима трговац као јача уговорна страна одабиром мје-
родавног права (нпр. путем опћих увјета пословања) намеће примјену 
правила уговорног права неке државе која има врло низак или никакав 
ступањ заштите потрошача.

Осим ове, нова је и одредба из чл. 24 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ, 
према којој државе чланице морају осигурати постојање примјереног и 
учинковитог поступка за извансудско рјешавање потрошачких спорова 
у свези с уговорима о кредиту, при чему се могу користити и већ пос-
тојећа тијела. Државе чланице морају потицати и сурадњу тих тијела 
како би се допринијело прекограничном рјешавању спорова. Одредба 
има за циљ олакшање приступа потрошача правној заштити чиме се 
јача њихово повјерење у прекогранично склапање уговора о кредиту.121

Надаље, чл. 23 Директиве 2008/48/ЕЗ обвезује државе чланице на 
прописивање санкција ради повреда националних прописа усвојених 
темељем Директиве и на прописивање мјера потребних за њихову при-
мјену. Притом је избор санкција, које морају бити учинковите, размјер-
не и имати учинак одвраћања од кршења одредби, препуштен државама 
чланицама.122

119 Према чл. 22 ст. 2 одредбе Директиве 2008/48/ЕЗ су полу–присилне нарави, 
односно државе чланице морају осигурати да се потрошачи неће одрећи права која 
имају темељем одредаба националног права усвојених ради провођења одредаба 
Директиве 2008/48/ЕЗ или усклађених са одредбама Директиве 2008/48/ЕЗ.

120 Чл. 22 ст. 3 Директиве 2008/48/ЕЗ.
121 Потицање извансудског рјешавања потрошачких спорова није новост, те се 

одговарајуће одредбе налазе и у другим директивама. У ЕУ постоји мрежа 
националних тијела за извансудско рјешавање спорова између потрошача и 
пружатеља финанцијских услуга из уговора у којима су потрошачи корисници 
финанцијских услуга из друге државе чланице (FIN–NET). Види: FIN–NET, http://
ec.europa.eu/internal_market/fi n–net/index_en.htm (12.7.2008).

122 У свези с тиме у теорији се је развила расправа о томе да ли санкције требају бити 
прекршајне или грађанскоправне нарави. Како код повреда неких одредаба потреба 
за заштитом није значајна и потрошачу не настаје штета, такве повреде није 
оправдано запријетити грађанскоправним санкцијама. С друге стране прекршајне 
санкције често узрокују високе трошкове. Види: Hoff mann Markus, нав. дело, стр. 
198; Rott Peter, нав. дело, стр. 1110.
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Према чл. 27 ст. 1 Директиве 2008/48/ЕЗ државе чланице су обвез-
не најкасније до 12.5.2010. усвојити и објавити прописе о преузимању 
Директиве 2008/48/ЕЗ, те њихов садржај без одгоде приопћити Коми-
сији. У том ће тренутку Директива 87/102/ЕЕЗ бити укинута и почети ће 
се примјењивати национални прописи држава чланица који преузимају 
одредбе Директиве 2008/48/ЕЗ.123 Приликом усвајања прописа који пре-
узимају одредбе Директиве 2008/48/ЕЗ потребно је у самим прописима 
или код објављивања прописа у службеном гласилу позвати се на Ди-
рективу 2008/48/ЕЗ. Осим тога точка 50 преамбуле Директиве 2008/48/
ЕЗ спомиње и једну обвезу држава чланица да у властите сврхе али и у 
интересу Заједнице израде и објаве таблице које ће „у мјери у којој је то 
могуће“ приказивати однос Директиве 2008/48/ЕЗ и националних про-
писа којима се одредбе Директиве 2008/48/ЕЗ преузимају.

Пријелазне и завршне одредбе уређујући ratione temporis Директи-
ве 2008/48/ЕЗ прописују у чл. 30 ст. 1 како се њене одредбе не примјењују 
на уговоре о кредиту који су склопљени прије дана ступања на снагу 
националних прописа којима се одредбе Директиве 2008/48/ЕЗ преузи-
мају. Но, чл. 30 ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ уређује изразито важну из-
нимку о тог правила, прописујући како државе чланице морају осигу-
рати примјену одредаба Директиве 2008/48/ЕЗ о навођењу НКС из чл. 
11 Директиве 2008/48/ЕЗ, о обвези пружања информација код уговора 
о кредиту у облику могућности прекорачења стања на текућем рачуну 
из чл. 12 Директиве 2008/48/ЕЗ, о праву на отказ уговора о кредиту на 
неодређено вријеме из чл. 13 Директиве 2008/48/ЕЗ, о пријеносу права 
из чл. 17 Директиве 2008/48/ЕЗ и о обвези пружања информација код 
прешутно допуштеног прекорачења стања на текућем рачуну из чл. 18 
ст. 1 реч. 2 и ст. 2 Директиве 2008/48/ЕЗ и на такве уговоре о кредиту.

VII Закључак

Први кораци усклађивања закона, уредби и управних пропи-
са држава чланица ЕУ о потрошачком кредиту учињени су усвајањем 
Директиве 87/102/ЕЕЗ. Као Директива утемељена на начелу минимал-
не хармонизације обвезивала је државе чланице на преузимање њеним 
одредбама прописаног минималног стандарда заштите, те им допушта-
ла задржавање постојећих или усвајање нових прописа који предвиђају 
виши ступањ заштите потрошача него ли она сама. Будући да су државе 
чланице ту могућност искористиле у великој мјери, као посљедица тога 
настале су многобројне разлике између њихових прописа о потрошач-
ком кредиту. Осим тога, државе су чланице на различите начине правно 

123 Чл. 27 и 29 Директиве 2008/48/ЕЗ.
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уређивале поједине аспекте који нису били предметом усклађивања, што 
је допринијело даљњем продубљивању разлика између њихових пропи-
са. С једне стране, те су се разлике негативно одразиле на пословање 
даватеља кредита који су своју понуду кредитних производа огранича-
вали на туземство. С друге стране, потрошачи нису стекли повјерење 
у склапање уговора о кредиту с даватељима кредита из друге држа-
ве чланице, већ су се ограничили на туземне понудитеље. Директива 
87/102/ЕЕЗ је тако подбацила у остварењу својих главних циљева, наи-
ме у стварању заједничког тржишта за потрошачке кредите и повишењу 
ступња заштите потрошача. Те су околности уз потребу актуализације 
и прилагодбе важеће правне регулативе све бржем развоју различитих 
нових врста потрошачких кредита на тржишту, биле главним разло-
гом за иницијативу Комисије о реформи еуропског права потрошачког 
кредита. Од првог Приједлога нове Директиве у 2002. г., преко другог у 
2004. и трећег у 2005. г., па све до коначног завршетка законодавног пос-
тупка у травњу 2008. г. протекло је шест дугих година. Нова Директива 
2008/48/ЕЗ коју државе чланице морају преузети у национално право до 
12.5.2010. жели остварити оно што њезиној претходници није успјело, 
а то су циљеви стварања унутарњег тржишта за потрошачке кредите и 
постизање високог ступња заштите потрошача. Притом се ослања на на-
чело максималне хармонизације које државама чланицама не допушта 
задржавање постојећих или усвајање нових одредаба које одступају од 
оних усклађених Директивом 2008/48/ЕЗ. Но попут старе и нова Дирек-
тива 2008/48/ЕЗ садржи низ „упитних“ рјешења која су тек жртва увје-
та постизања потребне већине гласова представника држава чланица 
тијеком законодавног поступка. Изразито ограничено поље дјеловања 
Директиве и многобројне могућности одступања од њених одредаба, 
било путем тзв. опција било путем одредаба минималне хармонизације 
довести ће прије до приближавања споменутим циљевима него до њи-
ховог остварења. Ова иначица начела максималне хармонизације неће 
бити у стању отклонити постојеће разлике и ускладити прописе држава 
чланица о потрошачком кредиту чиме се остварење циљева Директиве 
2008/48/ЕЗ озбиљно доводи у питање.124

124 Поставља се и питање оправданости одабира чл. 95 УЕЗ као правне основе 
на којој се Директива 2008/48/ЕЗ темељи. Двојбено је да ли су испуњено 
начело супсидијарности из чл. 5 ст. 2 УЕЗ, према којему на подручјима која не 
потпадају под искључиву надлежност Заједнице, она дјелује у складу с начелом 
супсидијарности „али само у мјери која је потребна и само ако државе чланице не 
могу на задовољавајући начин постићи циљеве тог дјеловања, већ их Заједница, у 
погледу размјера или учинка предложене активности, може боље остварити“.



1–4/2009. Емилиа Чикара (стр. 301–345)

345

Mag. Emilia ČIKARA, LL.M. (Saarbrücken)
Junior Faculty Member at the Faculty of Law University of Rijeka

DIRECTIVE 2008/48/EC ON CREDIT AGREEMENTS 
FOR CONSUMERS

Summary

Th e reform of the European consumer credit regulation was aimed 
at eliminating and remedying numerous defi ciencies of harmonization of 
consumer credit provisions laid down by law, regulation or administrative 
action, which were caused by the transposition of the Directive 87/102/EEC 
on consumer credit into the national law of EU Member States. Th e Directive 
87/102/EEC on consumer credit failed in the realization of its main targets, 
i.e., in the creation of the internal market for consumer credits and achieving 
high level of consumer protection. Th e European Commission deems this to be a 
consequence of the minimum harmonization of Member States consumer credit 
provisions on the one, and of changed circumstances on the consumer credit 
market on the other side. Th at is why the new Directive 2008/48/EC on credit 
agreements for consumers has an important task, namely, to correct mistakes 
made. However, the Directive 2008/48/EC, which is based on the principle 
of maximum harmonization, will not succeed in the realization of the above 
mentioned goals of creation of the internal market for consumer credits and 
achieving high level of consumer protection. Its limited area of application 
together with numerous possibilities for departure from its provisions, either 
through the so called options or through provisions of minimum harmonization 
will not lead to the full realization of these goals.

Key words: Directive 2008/48/EC, Directive 87/102/EEC, consumer credit, 
maximum harmonisation, consumer protection.
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ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И
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АРБИТРАЖНИ

др Милена ПЕТРОВИЋ
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

СПОРАЗУМ О НАДЛЕЖНОСТИ СУДА:
ПРИЛОГ ТЕЗАМА ЗА НОВИ ЗАКОН О

МЕЂУНАРОДНОМ ПРИВАТНОМ ПРАВУ

Резиме

Споразум о надлежности суда у међународним трансакцијама није 
минорна клаузула, већ напротив, веома значајан фактор у преговорима 
и врло битан део уговора о основном послу. Од тога да ли ће се поступак 
водити и спор решавати пред судом једне или друге земље зависи веома 
много. Оно што је најважније, од тога зависи исход спора јер сваки суд 
у споровима са страним елементом полази од међународног приватног 
права своје земље.

Пророгациони споразум, као основ за утемељење међународне над-
лежности суда, допуштен је и признат у праву Србије. Закон о решавању 
сукоба закона са прописима других земаља одређује услове за пророгацију 
надлежности страног суда и суда Србије, као и правне ствари у којима 
пророгација није допуштена. Многа питања везана за пуноважност и дејс-
тва пророгационог споразума су остала ван домашаја постојећих правила 
па је у реформи наведеног закона неопходно да се она изричито регулишу. 
Такође, сматрамо да постоји потреба да се нека, већ постојећа решења 
реформишу и ускладе са стандардима који владају у Европској унији.

Кључне речи: споразум странака, надлежност, суд.
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I Појам и значај пророгационог споразума

Пророгациони споразум представља сагласну вољу странака да 
евентуални или већ настали спор из одређеног правног односа који пос-
тоји међу њима, повере на решавање суду (судовима) одређене државе. 
У питању је дакле, споразум о надлежности суда (prorogatio fori) однос-
но, споразум о надлежности једног правосуђа (prorogatio iurisdictionis).

Право странака да приватним споразумом утемеље надлежност 
једног националног правосуђа је израз аутономије воље странака, опш-
те прихваћеног и признатог принципа међународног приватног права. 
Прецизније, ово право је израз процесне аутономије, као једног сегмен-
та овог општег принципа, на основу кога странке својом вољом могу 
да утемеље надлежност суда који иначе, без њиховог споразума, не би 
био надлежан за решавање конкретног спора. Наравно, воља странака 
у овом погледу није независна од закона (или судске праксе, зависно 
од земље у питању), будући да је споразум о међународно надлежном 
суду пуноважан само у границама процесних правила изабраног пра-
восуђа. Отуда се може рећи да право странака да заснују међународну 
надлежност није неограничено и апсолутно. Напротив, оно је омеђено 
и то јавним интересима с једне стране, али и приватним интересима 
самих странака, с друге стране. Границе које су инспирисане и базиране 
на јавним интересима постављене су и формулисане законским пропи-
сима или судским одлукама сваке поједине државе. У којим правним 
стварима ће ово право бити искључено одређује дакле, свака држава за 
себе, водећи рачуна пре свега о сопственим интересима али, истовреме-
но водећи рачуна и о легитимним интересима других држава. Генерал-
но посматрано, споразум странака као основ међународне надлежности 
судова је искључен у свим оним правним стварима за које државе про-
писују искључиву надлежност домаћег правосуђа. Такође, он може бити 
условљен тиме да барем једна од странака буде странац, или да је спор 
на неки други начин везан за државу изабраног суда.1 С друге стране, 
посматрано из угла самих странака, питање је да ли је споразум о над-
лежности суда одређене земље израз праве и стварне воље обе уговорне 
стране. Врло често он ће зависити од економске моћи и преговарачке 
позиције странака у конкретном уговорном односу. Уколико су уго-
ворне стране приближно једнаке економске снаге, онда се реално може 
очекивати да ће споразум о надлежности суда бити предмет преговора, 
што значи и израз њихове праве слободе избора. Ако је међутим, спо-
разум о надлежности садржан у општим условима пословања једне уго-

1 Види чл. 19 Хашке конвенције о споразуму о искључиво надлежном суду; чл. 5(3). 
Закона о међународном приватном праву Швајцарске из 1987. г.
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ворне стране и није предмет преговора, већ се нуди по принципу take it 
or leave it, тешко да се може говорити о правој слободи избора.

Потреба за пророгационим споразумом је посебно изражена у 
међународним пословним трансакцијама. У овим околностима он по-
маже пословним људима да елиминишу неизвесности у погледу места, 
трошкова, процесних правила, дужине трајања потенцијалног судског 
поступка итд. Уколико је пророгационом споразуму придружен и избор 
меродавног права, онда се може рећи да су извесност и сигурност по-
већани и у погледу исхода спора.

Очигледно је да од тога да ли ће се поступак водити и спор реша-
вати пред судом једне или друге земље зависи веома много. Оно што 
је најважније, од тога зависи исход спора јер сваки суд у споровима 
са страним елементом полази од међународног приватног права своје 
земље. То значи да примењује домаће колизионе норме од којих зависи 
које ће материјално право бити меродавно, домаће или страно. Могуће 
последице су да се пред судом једне земље може остварити виша нак-
нада штете него пред судом друге земље, а што је много значајније, мо-
гуће је у једној земљи изгубити спор који би се добио у другој земљи. 
На то, поред различитих материјалних права која се примењују, свакако 
утичу и процесна правила сваке државе, посебно она која се односе на 
извођење и оцену доказа.

Не мање важно за сваку странку је и питање трошкова поступка 
и свих активности за њега везаних, па је без сумње од великог значаја 
да ли се спор води у домаћој или некој страној земљи. С друге стране, 
може се десити да тужилац поднесе тужбу суду једне земље, а да се онда 
суди око тога где ће се судити. То ће се десити ако се тужба поднесе суду 
оне земље у којој се примењује теорија forum non conveniens према којој 
суд, који је иначе међународно надлежан има дискреционо право да од-
бије надлежност зато што сматра да је суд неке друге државе подеснији 
за решавање датог спора. У таквој ситуацији не само да ће бити увећа-
ни трошкови спора, него ће бити потребно и више времена за његово 
решавање.

Може се закључити да споразум о надлежности суда у међународ-
ним трансакцијама није минорна клаузула. Напротив, он је веома зна-
чајан фактор у преговорима и врло битан део уговора о основном послу. 
Отуда је реално очекивати да ће озбиљни пословни људи пре него што 
уђу у преговоре о могуће надлежном суду направити анализу ризика и 
интереса. Та анализа свакако треба да обухвати разматрања о свеукуп-
ној погодности одређеног правосуђа и да се базира на процедуралним 
предностима његовим, на суштинским стварима везаним за право које 
ће се применити, али сигурно треба да обухвати и разматрања о трош-
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ковима који се морају поднети до и после изрицања одлуке. Стручност 
судија за одређену област, а нарочито ефикасност правосуђа одређене 
земље су свакако такође, битни разлози за опредељење странака. Ако се 
у споразум о надлежности унесе и клаузула о меродавном праву, сигур-
ност и извесност у погледу многих од наведених питања ће без сумње, 
бити значајно повећани.

II Модели пророгационог споразума

Пророгациони споразум се може схватити као генерички, општи 
појам који, зависно од тога да ли се сачињава пре или после настанка 
спора из једне међународне трансакције, обухвата два облика или моде-
ла. То су пророгациона клаузула и пророгациони уговор.

Пророгациона клаузула је део или одредба уговора о основном 
послу којом странке предвиђају да ће суд одређене земље пресудити све 
или неке спорове који из тог, или у вези са тим послом настану. Она 
се дакле инкорпорише у текст уговора о основном послу и позната је 
странкама већ у моменту закључења основног уговора. У том тренутку 
предмет спора није познат јер спор још није ни настао. Пророгациони 
уговор је споразум о надлежности суда одређене земље који странке у 
виду посебног писмена закључују тек пошто је спор настао. Правна де-
јства и једног и другог модела су иста. Оба су једнако ваљана, за њих се 
траже исти услови пуноважности и имају исте правне последице.

Генерално, у упоредном праву су позната два начина пророгирања 
надлежности суда. Један је изричит (expressis verbis), и он без сумње 
обезбеђује висок степен правне извесности и сигурности, а други је 
прећутни (prorogatio tacita), и он је актуелан тек у моменту када отпочне 
парница.

Прећутна пророгација постоји у случају када тужилац поднесе 
тужбу суду који иначе није надлежан за решавање конкретног спора, а 
тужени се одазове позиву суда, али не стави приговор ненадлежности, 
већ се упусти у расправу о главној ствари.2 Да би постојала прећут-
на пророгација неопходно је дакле, да тужени предузме оне процес-
не радње које јасно указују да је он сагласан са избором суда који је 
учинио тужилац, а то су: 1) да не стави приговор ненадлежности, што 
значи да је не оспорава, и 2) да се упусти у мериторну усмену распра-
ву. Ако тужени приступи суду са искључивим циљем да оспори његову 
надлежност, сматра се да прећутни пристанак, односно пророгација, не 

2 Види чл. 18 Бриселске конвенције, односно, чл. 24 Брисел I Регулативе (Регулатива 
Савета бр. 44/2001 од 22. децембра 2000, OJ 2001 L 12); чл. 6. § 1 ст. 2 Закона о међу-
народном приватном праву Белгије из 2004.
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постоји. Супротно, ако тужени не стави приговор ненадлежности већ 
се упусти у мериторну усмену расправу, или поднесе одговор на тужбу, 
онда се може сматрати да је пристао на надлежност суда који је тужилац 
изабрао. Тај пристанак треба посматрати као споразум о надлежности, 
будући да се подношење тужбе ненадлежном суду може окарактерисати 
као понуда другој страни за закључење споразума и то у тренутку када 
је спор већ покренут. С друге стране, да би тако изабрани суд спровео 
поступак и донео одлуку, неопходно је да на то има право према сопс-
твеним процесним правилима. Дакле, потребно је да било какав конек-
ситет са странкама или спором није услов за утемељење његове надлеж-
ности, што значи да може поступати као неутрални форум. Споразум 
који је постигнут прећутно, процесним радњама дакле, није резултат 
преговора, већ резултат пристанка туженог. Међутим, ни изричит спо-
разум о надлежности није увек резултат преговора. У случајевима када 
је он део општих услова пословања друга уговорна страна пристаје на 
избор суда који је у општим условима већ учињен. У том погледу разли-
ка између неких видова изричите пророгације и прећутне пророгације 
је у начину на који је пристанак дат. У првом случају он се потврђује 
закључењем споразума, а у другом се користи процесни пут.

Прећутна пророгација је могућа и када пророгационог споразума 
уопште нема, и онда када он постоји. У првом случају је потребно да се 
тужба поднесе неутралном суду јер ако постоји неки основ за надлеж-
ност, онда је пристанак туженог потпуно ирелевантан. Наравно, да би 
суд поступао у тој ствари, није довољан само пристанак туженог, већ 
и допуштеност према процесним правилима државе суда да он може 
да поступа као неутрални форум. У другом случају се може говорити 
као накнадној пророгацији. Пристанак туженог је неопходан јер ће у 
противном суд одбити надлежност због постојања пророгационог спо-
разума.

Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља (у 
даљем тексту: ЗРСЗ),3 нема изричитих одредби о могућности прећут-
не пророгације. Правна доктрина сматра да је она могућа,4 а упориште 
за такав став налази у чл. 50 ЗРСЗ. Према наведеној одредби, у случају 
када надлежност суда Србије зависи од пристанка туженог да суди суд 
Србије, сматра се да је тужени дао пристанак подношењем одговора на 
тужбу, односно приговора на платни налог, а није оспорио надлежност, 

3 Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља (Службени лист 
СФРЈ, бр. 72/82; Службени лист СРЈ, бр. 46/96).

4 Варади, Бордаш, Кнежевић, Павић, Међународно приватно право, Београд, 2007, 
стр. 508; Дика, Кнежевић, Стојановић, Коментар закона о међународном приват-
ном и процесном праву, Београд, 1991, стр. 183; Станивуковић, Живковић, Међуна-
родно приватно право – Општи део, Београд, 2004, стр. 195.
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или се упустио у расправљање. Услови за конклудентни пристанак ту-
женог на надлежност суда Србије, су дакле: да је тужени поднео одговор 
на тужбу или приговор на платни налог, а у њима није оспорио над-
лежност, или да се упустио у мериторну усмену расправу. У случајеви-
ма када не постоји други основ за заснивање међународне надлежнос-
ти суда Србије осим пристанка туженог, суд не може донети одлуку о 
својој надлежности док се тужени не изјасни на наведени начин. Уколи-
ко се тужени одазове позиву суда на рочиште и не оспори надлежност 
пре упуштања у меритум, или одговори на тужбу и при томе не оспори 
надлежност, касније, кроз правне лекове не би могао да се позове на 
међународну ненадлежност суда.5

Треба рећи да је у старијој правној литератури било дилеме око 
могућности прећутне пророгације југословенског суда, и то с тога што 
суд на своју апсолутну ненадлежност пази по службеној дужности у 
току целог поступка.6 Члан 50 ЗРСЗ говори о пристанку туженог као 
основу за заснивање надлежности суда (који иначе не би био надлежан), 
али је ова одредба интерпретативног карактера јер се њоме утврђују 
критеријуми за оцену да ли је тужени дао свој пристанак. Дакле, овом 
одредбом је дат један општи режим процесних последица одазивања ту-
женог на позив суда. Чињеница је да је неким другим одредбама ЗРСЗ7 
експлицитно одређено у којим случајевима је могуће пристанком за-
сновати надлежност. Међу овим одредбама нема случаја пророгације 
надлежности, па би се могло закључити да се чл. 50 не односи на ово 
последње. Међутим, овакав закључак би био последица превише уског 
и само нормативистичког тумачења. Имајући у виду да ова одредба, у 
систематизацији ЗРСЗ следи одмах после одредбе о пророгацији над-
лежности, и ослањајући се на принцип аутономије воље странака, као 
основног начела и принципа међународног приватног права, оправдано 
се може шире тумачити наведени чл. 50 те је оправдан закључак правне 
доктрине, који је апсолутно владајући, да је у праву Србије могућа и 
допуштена прећутна пророгација. Међутим, ово је ипак само став прав-
не доктрине коју странке могу, али не морају да знају, а судови могу 
да респектују. Због правне извесности и сигурности и једних и других 
сматрамо да питање прећутне пророгације заслужује да буде изричито 
регулисано, било делом одредбе о пророгационом споразуму, било по-
себном одредбом.8

5 Станивуковић, Живковић, нав. дело, стр. 196.
6 Уместо свих: Дика, Кнежевић, Стојановић, нав. дело, стр. 183.
7 Види: чл. 59, 62 и 65 ЗРСЗ.
8 Види чл. 6§ 1 ст. 2 белгијског Закона о међународном приватном праву из 2004. 

(прећутна пророгација је део одредбе о пророгационом споразуму) или чл. 6 швај-
царског Закона о међународном приватном праву из 1987. који посвећује посебну 
одредбу прећутној пророгацији.
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III Допуштеност пророгационог споразума

Пророгациони споразум, као основ за утемељење међународне 
надлежности суда, допуштен је и признат у праву Србије. Ово произ-
лази из одредбе чл. 49 Закона о решавању сукоба закона са прописима 
других земаља, који одређује услове за пророгацију надлежности стра-
ног суда и суда Србије (ст. 1 и ст. 2), као и правне ствари у којима про-
рогација надлежности није допуштена (ст. 3).

Пророгација надлежности страног суда је ваљана ако су испуњени 
следећи услови: 1) барем једна од странака мора бити страни државља-
нин или правно лице са седиштем у иностранству; 2) не сме се радити 
о спору за који постоји, по одредбама овог или другог савезног закона, 
искључива надлежност суда Србије; 3) не сме се радити о спору, односно 
правној ствари из области брачних, породичних и статусних односа.

Пророгација српског суда, који иначе не би био надлежан за ре-
шавање конкретног спора, или би за то био само евентуално надлежан, 
могућа је под условом да је: 1) барем једна од странака држављанин Ср-
бије или правно лице са седиштем у Србији; 2) да се не ради о правној 
ствари која се тиче брачних, породичних и статусних односа.

Чињеница да у праву Србије нема посебних прописа о могућнос-
ти да лица без држављанства могу пророгирати међународну надлеж-
ност српског суда, не значи да овим лицима то право не треба признати. 
Напротив, та могућност постоји, а основ се може наћи у чл. 51 ЗРСЗ 
по коме, у случајевима када се за надлежност суда Србије захтева да 
парнична страна има држављанство Србије, та надлежност постоји и 
за лица без држављанства уколико имају пребивалиште у Србији. Ана-
логно томе, у случајевима када је за пророгацију надлежности страног 
суда неопходан услов да парнична страна буде страни држављанин, 
под овим треба разумети и лице без држављанства или лице чије се 
држављанство не може утврдити, ако је његово пребивалиште у иност-
ранству.9 Очито да је код лица без држављанства неопходно заменити 
критеријум држављанства критеријумом пребивалишта.

Према прописаним условима ЗРСЗ практично поставља два зна-
чајна ограничења. Једно се односи на врсту спора за који се уговара 
међународна надлежност, а друго се односи на држављанство, односно 
националну припадност странака пророгационог споразума. У оквиру 
првог ограничења ЗРСЗ искључује могућност пророгације надлежнос-
ти, како страног, тако и домаћег суда у брачним споровима (чл. 61 до 
63), споровима о утврђивању или оспоравању очинства или материнс-
тва (чл. 64 и 65), споровима о чувању и васпитавању деце (чл. 66), спо-

9 Дика, Кнежевић, Стојановић, нав. дело, стр. 179.
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ровима о законском издржавању деце, брачних другова и бивших брач-
них другова (чл. 67 и 68) те за давање дозволе за ступање у брак (чл. 70). 
Такође, искључена је могућност пророгације страног суда за све спорове 
за које је нашим прописима предвиђена искључива надлежност домаћег 
суда. У питању су решења која су у складу са решењима у упоредном 
праву.

Друго прописано ограничење значи да је за ваљано пророгирање 
надлежности страног суда неопходно да је барем једна од странака стра-
ни држављанин, односно за пророгирање суда Србије, да је барем једна 
од странака домаћи држављанин, што значи да је неопходно постојање 
мешовитог спора. Практично, то значи да странке не могу пророгирати 
надлежност страног суда, уколико су обе домаћи држављани. Ако би 
оне ипак то учиниле и страни суд донео одлуку, њено дејство се не би 
могло признати нити извршити у Србији. Исто тако, надлежност срп-
ског суда као неутралног форума, се не може пророгирати ако су обе 
странке страни држављани. Ако би то странке ипак учиниле, наш суд 
не би могао поступати у тој ствари, што значи да би се морао огласити 
ненадлежним.

У поређењу са решењима у упоредном праву, овакво решење 
нашег законодавца се чини сувише ригидним због чега се оправдано 
може критиковати. Сматрамо да би критеријум држављанства морао 
бити коригован критеријумом пребивалишта у свим оним случајеви-
ма у којима су странке странци са пребивалиштем у Србији, односно, 
домаћи држављани са пребивалиштем у иностранству. Дакле, страно 
држављанство обеју странака не би смело да буде сметња за закључење 
споразума о пророгацији српског суда уколико оне имају пребивалиште 
у Србији. Оправдано се поставља питање зашто у овом случају странци 
не би могли пророгирати надлежност српског суда, када према чл. 46 ст. 
1 ЗРСЗ надлежност суда Србије постоји када тужени у њој има преби-
валиште, односно седиште. Чак и када тужени нема пребивалиште или 
седиште у Србији, надлежност српског суда постоји (а) ако се на њеној 
територији налази каква имовина тог лица (форум имовине); (б) ако је 
на њеној територији настала обавеза за време боравка туженог у Србији 
и (в) ако је на истој настала обавеза или се она мора извршити, а ту-
жени на подручју Србије има своје представништво или заступништво 
или ако је у Србији седиште правног лица коме је поверено вршење ње-
гових послова.10

С друге стране, с правом се може поставити питање зашто се у 
Србији не би могла признати страна одлука, ако је надлежност страног 

10 Види чл. 54 и 55 ЗРСЗ; чл. 52 Закона о парничном поступку (ЗПП), Сл. гласник РС, 
бр. 125/2004.
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суда заснована пророгационим споразумом између српских државља-
на који имају пребивалиште у некој страној држави, када иначе може 
бити призната одлука донета у тој држави, за исти спор између истих 
лица, ако надлежност тог суда произилази из одредаба о месној надлеж-
ности које у тој земљи важе.11 Исто тако, оправдано се може поставити 
питање зашто у једном вишестраном инвестиционом послу, у коме би 
учествовало више страних и домаћих правних лица не би могла да се 
уговори надлежност нашег суда као јединственог форума, за решавање 
спорова из тог међусобно зависног правног односа.12 Ово посебно ако 
неки од послова треба да се реализују на домаћој територији.

Ако се има у виду да многе земље допуштају пророгацију надлеж-
ности својих судова као потпуно неутралних форума, не захтевајући 
било какав конекситет са странкама или предметом спора, чини нам се 
да би решење нашег права требало да буде флексибилније, и то у смис-
лу корекције држављанства пребивалиштем, или значајним контактом 
са спорним односом. Решење није ни ново, ни оригинално, али је оп-
равдано. Примера ради, оно постоји у праву Швајцарске по коме иза-
брани суд не може одбити своју надлежност ако једна од странака има 
пребивалиште, редовно боравиште или је настањена у кантону у којем 
суд заседа, нити ако је за спор меродавно швајцарско право. Међутим, 
у случајевима када веза са Швајцарском није јако изражена суд може, 
али не мора, да прихвати надлежност на основу пророгационог спо-
разума.13 Белгијско право такође предвиђа да белгијски судови могу, 
дакле, не морају, да одбију надлежност ако спор нема значајних веза са 
Белгијом.14 Ни у једном од наведених случајева се као услов за надлеж-
ност не поставља држављанство странака, већ само значајан контакт са 
спором, при чему и овај услов није искључив будући да суд има право 
да га занемари.

Размишљања о флексибилнијим решењима српског права у овом 
погледу свакако могу ићи у правцу још либералнијих ставова, као одго-
вор на питање зашто странцима онемогућити избор српског правосуђа 
уколико га они желе. Можда Енглези, Американци или Немци неће на-
правити такав избор, али неко из нашег региона можда баш жели неки 
неутрални суд, суд чије је право странкама блиско и познато, суд који 
се због службеног језика или просторне удаљености чини погодним. За 

11 Види: Б. Познић, „Осврт на неке процесноправне одредбе Закона о решавању суко-
ба закона са прописима других земаља у одређеним односима“, Правни живот, бр. 
6–7, 1983, стр. 723–724; Вуковић, Кунштек, Међународно грађанско поступовно 
право, Загреб, 2005, стр. 73–74.

12 Дика, Кнежевић, Стојановић, нав. дело, стр. 180.
13 Види чл. 5 Закона о међународном приватном праву Швајцарске из 1987. г.
14 Види чл. 6 § 2 Закона о међународном приватном праву Белгије из 2004. г.
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Србију, оваква могућност би требало да буде привлачна, како због при-
хода које би судови убирали, тако и због афирмације, јер опредељење 
странака за одређено правосуђе без сумње значи афирмацију не само 
тог правосуђа, већ и земље којој оно припада.

IV Форма и садржина пророгационог споразума

За разлику од многих националних права, ЗРСЗ не прописује 
писмену форму као услов пуноважности пророгационог споразума, 
нити одређује услове његове материјалне пуноважности.15 Ово се може 
сматрати пре пропустом законодавца, него ставом да форма и мате-
ријални услови нису битни елементи споразума, тим пре што су ова 
питања у односу на споразум о месној надлежности суда, као и арбит-
ражни споразум уређена и регулисана Законом о парничном поступ-
ку (ЗПП), односно Законом о арбитражи (ЗОА).16 Споразум о месној 
надлежности суда, према одредби чл. 64 ст. 3 ЗПП, важи само ако је 
писмено састављен и ако се тиче одређеног спора или више спорова 
који сви проистичу из одређеног правног посла. Дакле, за формалну 
пуноважност овог споразума је неопходна писмена форма, а за мате-
ријалну пуноважност да је спор проистекао из одређеног правног од-
носа. У истом смислу, мада детаљније, регулисана су питања формалне 
и материјалне пуноважности арбитражног споразума. Усвојена решења 
су у складу са савременим тенденцијама израженим у међународним 
конвенцијама, као и развијеним националним правима. Тако, одредба 
члана 12 ЗОА изричито предвиђа да споразум о арбитражи мора бити 
закључен у писменој форми, али овај захтев поставља доста еластично. 
Наиме, према наведеној одредби, споразум о арбитражи је закључен у 
писменој форми ако је садржан у исправама које су странке потписале, 
али и ако је закључен разменом порука путем средстава комуникације, 
која омогућавају писмени доказ о споразуму странака, без обзира на 
то да ли су те поруке странке потписале. Из овога јасно произлази да 
је захтеву писмене форме удовољено и ако је размена порука учињена 
електронском поштом као савременом комуникацијом у међународном 
пословном промету. Такође, споразум о арбитражи је формално пуно-
важно закључен и ако се странке у писменом уговору позову на друго 
писмено које садржи споразум о арбитражи (општи услови за закљу-
чење правног посла, текст другог уговора и сл.) ако је циљ тог пози-
вања да споразум о арбитражи постане саставни део уговора. У погледу 

15 Види: § 38 I немачког Закона о грађанском поступку (Zivilprocessordnung) (ЗПО); чл. 
5 т. 1; швајцарског Закона о међународном приватном праву из 1987. г.

16 Закон о арбитражи (Службени гласник РС, бр. 46/2006).
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материјалне пуноважности арбитражног споразума поставља се захтев 
да је спор настао из одређеног правног посла (чл. 9 ЗОА) што значи да 
генерална арбитражна клаузула којом би се сви будући спорови, из не-
одређених пословних односа између странака поверавали на решавање 
једној арбитражи, није допуштена.

Будући да ЗРСЗ, како је већ речено, не уређује посебно формалну 
и материјалну пуноважност пророгационог споразума, требало би узе-
ти, аналогно наведеним одредбама ЗПП и ЗОА, да форма овог споразу-
ма мора бити писмена, а у погледу садржине овог споразума, односно 
његове материјалне пуноважности, треба узети да се он мора односити 
на спор који ће настати, или је већ настао из одређеног правног односа.

Захтев за писмену форму пророгационог споразума треба схва-
тити еластично. Он је испуњен ако је до закључења споразума дошло 
не само ако је он садржан у исправама које су странке потписале, већ 
и разменом порука путем телеграма, факс порука или ма ког другог 
средства комуникације, укључујући и електронску пошту, која обез-
беђују писмени доказ о постојању споразума. Захтеву писмене форме 
удовољено је и ако је споразум о надлежности унесен у опште услове 
пословања или неки други уговор, а странке се на њих позову. У овом 
случају, према ставу наше доктрине, био би престрог захтев да пророга-
циона клаузула из општих услова важи само ако су се странке изричито 
позвале на те услове у свом споразуму, већ да би било довољно да су 
ти услови били познати или морали бити познати уговорној страни у 
часу склапања уговора.17 По угледу на развијена национална законо-
давства, као и међународне конвенције које се односе на пророгацио-
ни споразум, треба сматрати да је захтеву писмене форме удовољено и 
онда када је споразум закључен усмено, али је писмено потврђен.18 У 
овом последњем случају странкама треба предочити проблеме који могу 
настати. Наиме, у случају спора, тако закључену међународну пророга-
цију тужилац тешко може доказати уколико је тужени оспорава. Зато 
странке треба неодложно упозорити да усмени споразум морају писме-
но потврдити, односно да после усмене сагласности о надлежности иза-
браног суда треба да уследи писмена потврда од једне (ма које) стране, 
коју друга страна треба да потпише, али је довољно и то да на њу не 
стави приговор.19

17 Дика, Кнежевић, Стојановић, нав. дело, стр. 182.
18 Види: Брисел I Регулатива о надлежности и признању и извршењу судских одлу-

ка у грађанским и трговачким стварима; UNCITRAL Модел закон о електронској 
трговини из 1996. г.; Хашка конвенција о споразуму о искључивој надлежности 
изабраног суда из 2005. г.

19 Види одлуке Европског суда правде у случајевима Berghoefer (Berghoefer GmbH & Co 
KG v. ASA SA, случај бр. 221/84 од 11. јула 1985. г., 1986, 1 CMLR 13) и Iveco (Iveco 
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Доказивање постојања пророгационог споразума, а тиме и његове 
писмене форме, требало би вршити сходно решењима предвиђеним у 
чл. 64 ст. 4 ЗПП и чл. 12 ЗОА која важе за споразум о месној надлеж-
ности, односно за споразум о арбитражи. У наведеним одредбама се 
говори о исправама о споразуму које се морају приложити, али се не 
прецизира да ли се то односи само на исправу која представља споразум 
о надлежности или то може бити било која исправа која доказује пос-
тојање писменог уговора о надлежности. Став доктрине о овом питању, 
пренет на терен пророгационог споразума је да се доказивање његовог 
постојања врши самим писменом, али и другим писменима (исправама) 
која указују на постојање овог споразума.20

Пропуст законодавца да изричито регулише питање формалне 
пуноважности пророгационог споразума морао би се, због правне си-
гурности, исправити у будућој реформи Закона о међународном при-
ватном праву. Ако је циљ Србије да постане чланица Европске уније, а 
један од услова за то да хармонизује своје законодавство са стандардима 
који у њој владају, логичан и оправдан предлог би био да се усвоје ре-
шења Брисел I Регулативе. Тако би уз писмену форму која у праву Србије 
већ егзистира као услов, свакако требало предвидети и друге њој равно-
правне форме, а то су: усмена форма која је писмено потврђена, затим 
форма која одговара уобичајеној пракси која постоји међу странкама, 
као и форма која је усвојена у међународном трговачком саобраћају, а 
која је странкама позната или би им морала бити позната.

V Дејства пророгационог споразума

Питање дејства пророгационог споразума ЗРСЗ не регулише. Пре-
ма ставу правне доктрине ово питање зависи од садржаја уговора о про-
рогацији.21 Дакле, од воље странака зависи да ли ће пророгирани суд 
имати искључиву или конкурентну (елективну) надлежност. Странке би 
то требало да изразе јасно, недвосмислено и изричито. То би свакако 
олакшало суду јер би био ослобођен тумачења шта су странке заправо 

Fiat SpA v. Van Hool SA, случај бр. 313/85 од 11. новембра 1986. године, 1986 ECR 
3337, 1988, l CMLR 57). Европском суду правде је у наведеним случајевима пос-
тављено питање да ли се може сматрати да писмена потврда задовољава формалне 
услове из чл. 17 Бриселске конвенције, ако ју је саставила странка којој пророга-
циона клаузула иде у прилог. Суд је одговорио да се таква потврда може сматрати 
пуноважном без обзира која странка ју је саставила и без обзира коме конкретно 
избор суда иде у прилог, под условом да је достављена другој уговорној страни и 
да јој друга страна није приговорила.

20 Ibid., стр. 182; Варади, Бордаш, Кнежевић, Павић, нав. дело, стр. 508.
21 Дика, Кнежевић, Стојановић, нав. дело, стр. 187.
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желеле, а с друге стране, осигурале би извесност да ће се спор решавати 
пред судом који су изабрале. Ако су странке уговором одредиле да ће 
пророгирани суд бити једино надлежан да одлучује у њиховој правној 
ствари, онда се таквом пророгацијом заснива искључива надлежност 
изабраног суда и истовремено дерогира надлежност сваког другог суда 
који би по неком другом основу био надлежан. Тужилац је тада дужан 
да тужбу поднесе само изабраном суду, а не неком другом. Уколико би 
тужбу ипак поднео неком другом суду, уз претпоставку да је споразум 
пуноважан, он би се морао огласити ненадлежним. Другачије, ако су 
странке одредиле да ће изабрани суд само додатно бити надлежан, уз 
судове који би по закону иначе били надлежни, онда је надлежност про-
рогираног суда конкурентна или елективна. Надлежност других судова 
тада није искључена па је тужба пред њима допуштена. На тужиоцу је 
право избора. Он може покренути поступак пред судом који је спора-
зумом означен, али исто тако и пред судом који има неки основ за за-
снивање надлежности. Дакле, без обзира на постојање пророгационог 
споразума, други суд коме је поднета тужба може да одлучује у тој прав-
ној ствари. Будући да странке у пракси ретко изричито одређују какву 
надлежност пророгирају, у праву Србије се у том случају узима да су се 
определиле за искључиву надлежност,22 што има за последицу дерога-
цију надлежности суда који би иначе, по закону био надлежан.

VI Меродавно право за пророгациони споразум

Пре него што донесе одлуку о својој надлежности, суд коме је 
поднета тужба мора испитати да ли пророгациони споразум постоји, 
да ли је допустив, да ли је пуноважан и ако јесте, какво дејство је њиме 
предвиђено. Питања су бројна и различита зависно од тога шта тужени 
евентуално оспорава у конкретном случају или шта намећу процесна 
правила земље суда. У сваком случају пред судом је тежак задатак јер 
се као претходно поставља питање по ком праву ће се вршити оцена 
ових питања. Оправдано, неколико је могућих решења: то може бити lex 
fori, право суда пред којим је покренут споразум, затим, то може бити 
lex causae, право које је меродавно за уговор о основном послу у коме је 
садржан пророгациони споразум, то може бити право државе пророги-
раног суда, или право коме је подвргнут пророгациони споразум.

Због очите комплексности своје, питање меродавног права за 
пророгациони споразум је одувек било контраверзно, и у доктрини и 
у судској пракси. Одговор је углавном зависио од тога како се схвата 
правна природа овог уговора. Према дуго владајућем и готово тради-

22 Ibid., стр. 187.
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ционалном мишљењу, ова врста уговора се сматра процесним уговором 
који је оштро супротстављен свом материјалном контраделу, класичном 
„уговору“, а ако се неки правни институт квалификује тако да припа-
да процедури, онда он може бити подвргнут само lex fori.23 Дакле, ако 
се пророгациони споразум квалификује као процесноправни, онда се 
одговор на питање меродавног права за његову пуноважност може тра-
жити само у праву државе пред чијим судом се ово питање и поставља 
(lex fori). Разлог за примену lex fori на пуноважност и сва друга релеван-
тна питања пророгационог споразума, у неким земљама међутим, није у 
схватању правне природе овог споразума, већ у третману страног пра-
ва. Амерички судови на пример, намећу сопствене стандарде и правила 
у погледу пуноважности и дејства пророгационог споразума и аутомат-
ски примењују lex fori, чак и када постоји клаузула о избору меродавног 
права.24

Према другом концепту правне природе пророгациони споразум 
се сврстава у уговоре материјалног права упркос својим процесним де-
јствима. По овом мишљењу, процесни акти су само они који непосредно 
обликују поступак. Споразум о надлежности не може да припада овој 
категорији зато што он може да обликује поступак само онда када га 
једна од уговорних страна покрене. Укључивање у поступак је стварно 
процесни акт, али не и сам споразум. Отуда за пророгациони спора-
зум треба да буде меродавно право које је меродавно за главни уговор 
(lex contractus, lex causae).25 Ово схватање је изразито заступљено у ен-
глеској правној доктрини, али без ослонца, директног и изричитог на 
правну природу ове врсте споразума. Тако се истиче да се пуноважност 
и тумачење дејства пророгационог споразума, у смислу је ли оно ис-
кључиво или конкурентно, има вршити по праву које је меродавно за 
уговор чији је он део (lex contractus), односно, тачније по праву које је 
меродавно за пророгациони споразум.26

У новије време се све више заступа схватање, посебно у немач-
кој правној доктрини, по коме је правна природа пророгационог спо-
разума мешовита, јер се о њему говори као уговору о процесноправним 

23 Више: H. Stingl, Forum Selection in the Confl ict of Laws, Wien, 2001, стр. 164–166.
24 Према чл. 2(а)(3) и чл. 3(3) Модел-закона о избору надлежности (Model Choice of 

Forum Act) из 1968. године, на оцену пуноважности споразума о надлежности аме-
ричких судова, без обзира да ли се ради о пророгацији или дерогацији, примењује 
се lex fori.

25 L. Rosenberg, Stellvertretung im Prozess 65, 100 (1908), цит. према: H. Stingl, нав. дело, 
стр.169.

26 Види: L. Collins, Dicey and Morris on the Confl ict of Laws, Лондон, 1993, стр. 421, 422; 
P. North, J. Fawcett, Cheshire and North’s Private International Law, Лондон, 1992, стр. 
237, 238.
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односима.27 Отуда, по овом схватању, треба раздвојити питања до-
пуштености и дејства споразума, од питања његове пуноважности. На 
прва, која су процесне природе, треба применити lex fori, а на друго lex 
contractus (ако се усвоји начело акцесорности, односно везивања проро-
гационог споразума за главни уговор) или lex fori prorogati (ако се пође 
од самосталне колизионе норме). Иако је у питању цепање уговора, које 
је генерално допуштено, али пуно пута није рационално јер компликује 
ионако компликоване уговорне односе, за ово схватање се може рећи да 
је преовлађујуће.

Питање меродавног права по коме ће се вршити оцена пророга-
ционог споразума није предмет српске законске регулативе, али правна 
доктрина има одговор на ово питање. Он се везује за правну природу 
овог уговора, а она је по мишљењу које влада, процесноправна.28 Како 
пророгирање надлежности суда једне државе значи истовремено деро-
гирање надлежности суда друге државе који би иначе био надлежан, два 
су релевантна и једино могућа меродавна права за оцену пуноважности 
споразума: једно је право државе пророгираног суда, а друго је право 
државе чији је суд дерогиран.

Полазећи од процесне природе пророгационог споразума и сле-
дећи структуру и дух ЗРСЗ, правна доктрина прави разлику између тога 
да ли је суд Србије пророгиран или дерогиран. У првом случају, када 
је као надлежан изабран српски суд, на формалну и материјалну пуно-
важност, као и на дејства споразума би се применило српско право као 
lex fori prorogati. У другом случају, ако је споразумом пророгиран неки 
страни суд, а тужба се ипак поднесе нашем суду, наш суд би пуноваж-
ност споразума ценио такође према lex fori prorogati, дакле према праву 
пророгираног страног суда, али и по српском праву као lex fori derogati. 
Тек уколико су испуњени услови оба права, а то значи да је споразум 
пуноважан и по једном и по другом праву, наш суд би се могао огласити 
ненадлежним.29 Супротно, уколико би пророгациони споразум био не-
пуноважан према праву пророгираног суда, али исто тако непуноважан 
према нашем праву, онда би наш суд могао прихватити надлежност, али 
само ако постоји неки законски основ за њено заснивање.

У погледу способности странака за закључење пророгационог 
споразума, меродавно право се одређује различито, зависно од тога да 
ли је у питању физичко или правно лице. према одредби чл. 14 ст. 1 

27 Bernd von Hoff mann, Internationales Privatrecht, München, 2002, стр. 87; Nagel/
Gottwald, Internationales Zivilprocessrecht, Köln, 2002, стр. 191.

28 Б. Познић, В. Ракић-Водинелић, Грађанско процесно право, Београд, 1999, стр. 101; 
Варади, Бордаш, Кнежевић, Павић, нав. дело, стр. 509.

29 Варади, Бордаш, Кнежевић, Павић, нав. дело, стр. 509.
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ЗРСЗ, за способност физичког лица меродавно је на првом месту право 
државе чији је он држављанин. Ако оно, по том праву такву способ-
ност нема, меродавно је право државе где је настала обавеза, па ако по 
том праву има способност за закључење ове врсте споразума, сматраће 
се да је споразум пуноважно закључен (чл. 14 ст. 2. ЗРСЗ). Дакле, пре-
ма нашем праву, једно лице које је пословно неспособно за закључење 
пророгационог споразума по свом националном праву, може закљу-
чити пуноважан пророгациони споразум ако је пословно способно по 
праву државе где је обавеза настала, односно где је споразум закључен. 
Последица оваквог решења су могуће тешкоће око утврђивања места 
закључења пророгационог споразума, што је сигурно додатни напор за 
судију.

Меродавно право за способност правног лица за закључење про-
рогационог споразума, према одредби чл. 17 ст. 1 ЗРСЗ, одређује се 
према праву државе по коме је то правно лице основано. Критеријум 
места оснивања је допуњен критеријумом стварног седишта у свим си-
туацијама када је правно лице основано по праву једне државе, а ствар-
но седиште његово се налази на територији неке друге државе (чл. 17 
ст. 2 ЗРСЗ). У том случају узима се у обзир да ли по нормама земље у 
којој правно лице има стварно седиште, оно припада или не припада 
тој земљи. Ако би по праву земље стварног седишта правно лице имало 
припадност те државе, сматраће се да припада тој држави. У супротном, 
сматраће се да припада оној држави по чијем праву је основано.

VII Уместо закључка

Будући да је Србија у оквиру програма хармонизације национал-
ног права са стандардима Европске уније недавно започела активности 
на реформи Закона о решавању сукоба закона са прописима других зе-
маља, слободни смо да закључке из овог рада предложимо као тезе за 
измену или допуну наведеног закона.

1. Ограничења које ЗРСЗ поставља за пуноважност пророгаци-
оног споразума, а која се односе на држављанство, морала би 
се ублажити и кориговати пребивалиштем (можда и значајном 
везом) у свим ситуацијама у којима српски држављани имају 
пребивалиште у иностранству (требало би им дозволити про-
рогацију страног суда), односно у ситуацијама када странци 
имају пребивалиште у Србији (требало би им дозволити про-
рогацију српског суда). Тачка везивања би генерално могла 
бити и значајна веза, а могло би се размислити и о могућности 
пророгирања српског суда као потпуно неутралног.
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2. Због правне сигурности, сматрамо да питање прећутне проро-
гације заслужује да буде изричито регулисано.

3. Одсуство одредби о форми пророгационог споразума би се 
морало отклонити уношењем у текст закона изричите одредбе 
по угледу на Брисел I Регулативу.

4. У погледу дејства пророгационог споразума нови закон би 
морао садржати одредбу којом се одређује његово искључиво 
дејство, ако странке нису другачије одредиле. То би свакако до-
принело правној сигурности.

Milena PETROVIĆ, Ph.D
Associate Professor at the Faculty of law University of Kragujevac

CHOICE OF COURT AGREEMENT: THE PROPOSED 
THESIS FOR NEW PIL ACT

Summary

Th e choice of court agreement in an international commercial transac-
tions is not a minor clause, but very oft en a vital factor in negotiations and very 
signifi cant part of the main contract. It is very important does the litigation tak-
ing place before the court of one or another country since, one can win in one 
court and lose in another.

Choice of court agreement as a ground of international jurisdiction is 
permissible and recognised in Serbian law. Private international Act set up the 
conditions for choice of Serbian and foreign court and set up the matters in 
which choice of court agreement is not permitted. A lot of questions regarding 
the validity and eff ects of agreement are left  out of scope of existing provisions 
and these questions need to be explicitly set up in new PIL Act. Also, there 
is need to reform some of the provisions and harmonize them with European 
standards.

Key words: parties agreement, chosen court, jurisdiction.
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ПРАВНИ КАРАКТЕР
ШПЕДИТЕРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

(АКТУЕЛНА ПИТАЊА)

Резиме

У раду се анализира правни положај и улога шпедитера у међу-
народном транспорту роба, полазећи од законске регулативе, општих 
услова пословања шпедитера, као и међународних конвенција које се 
тичу појединих врста транспорта робе. Шпедитерска делатност се 
разграничава од комисиона, трговинског заступништва, као и уговора 
о транспорту робе. Анализирају се поједина спорна питања, као што је 
појмовно одређење шпедиције, начин иступања шпедитера, одговорност 
за транспорт робе и лица која је ангажовао. Указује се на нејасност поје-
диних одредби Царинског закона, које се односе на заступање у поступку 
царињења. Наводе се случајеви када је могућа одговорност шпедитера, 
односно царинског агента, за царинске прекршаје, разганичавајући је од 
одговорности увозника за исправе које прате робу. Посебно се указује на 
карактер и садржај новодонетих општих услова пословања шпедитера 
Србије. Закључује се да је рад шпедитера, као посебне делатности, од 
посебног значаја за међународни промет робе и услуга.

Кључне речи: међународна шпедиција, транспорт робе, царињење, на-
логодавац, ошти услови пословања, међународне конвен-
ције, одговорност.
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I Уводне напомене

Шпедиција је стручно организовање транспорта робе, њене от-
преме и допреме, обављање послова и радњи у вези са тиме, укључујући 
код међународне шпедиције царинске радње, и то од стране специјали-
зоване организације, односно субјекта који то чини по налогу корисни-
ка превоза. Као посебна привредна делатност настала је када се транс-
портна делатност одвојила од трговинске делатности, али је зато дуго 
времена остала у тесној вези са комисионом и трговинским заступањем, 
па правила о овим правним пословима налазе супсидијарну примену 
код шпедиције, практично до данашњих дана. Шпедиција може бити 
национална, када се превоз обавља унутар граница једне државе, било 
у истом месту (локо шпедиција) или из једног у друго место (међумес-
на шпедиција), док се међународна шпедиција бави организовањем от-
преме робе из властите у страну земљу, из страних земаља у власти-
ту земљу или провозом стране робе преко сопствене земље. Она може 
бити гранична, ако се претежно бави царинским пословима око увоза, 
извоза или провоза робе и другим пословима у вези преласка робе пре-
ко царинске линије. Савремена шпедиција има претежно међународни 
карактер делатности, па се на њу примењују когентне и диспозитивне 
норме међународних пословних уговора. Шпедиција се први пут закон-
ски регулише у француском Трговинском законику из 1807. године, а 
потом постаје предмет регулативе у другим правним системима. Светс-
ка организација шпeдитера FIATA основана је 1926. године и има седи-
ште у Берну, а њен члан је 1959. године постала Југославија. Временом 
долази и до специјализације шпедитера за поједине послове шпедиције, 
имајући у виду разноврсност правних послова и ситуација у којима 
шпедитери делују.

Када је у питању национална регулатива шпедиције, на њу утичу 
национални општи услови пословања шпедитера. Код нас су дуго били 
у примени Општи услови пословања шпедитера Југославије из 1970. го-
дине, који су се примењивали све до 2008. године, када је Скупштина 
Привредне коморе Србије, на седници од 9. октобра 2008. године, донела 
Опште услове пословања међународних логистичара и шпедитера Ср-
бије,1 па је то разлог више да се овим питањем детаљније позабавимо.

Шпедитери су значајни код све сложенијих и компликованијих 
односа у саобраћајној привреди, јер као специјализовани стручњаци из-
налазе оптимална решења за сваки конкретни превоз, сређујући увозне 
и извозне папире, штитећи пре свега интересе корисника превоза, али 
и транспортера који пружа добре услуге. Шпедитерка делатност тако 
подстиче развој саобраћаја, фаворизујући најбоља транспортна решења, 

1 Службени гласник РС, број 105 од 14. новембра 2008. године.
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пружајући низ специјализованих услуга, које се тичу транспорта и ца-
рињења, претовара робе, складиштења, контроле робе, санитарних и 
ветеринарских услуга, одабира пута, сабирних центара, лука приста-
ништа, аеродрома.

II Појам, природа и правни извори регулисања
уговора о шпедицији

Закон о облигациoним односима (даље ЗОО)2 је наш основни 
правни извор који регулише уговор о отпремању (шпедицији), следе 
општи услови пословања шпедитера, а ту су и посебни прописи који 
се односе на друмски, железнички, поморски и авио саобраћај, укљу-
чујући посредно и међународне конвенције које се односе на поједи-
не врсте саобраћаја. У члану 827 ЗОО дат је основни појам отпремања 
(шпедиције), а ова два појма се употребљавају као синоними, када се 
каже: „Уговором о отпремању обавезује се отпремник да ради превоза 
одређене ствари закључи у своје име и за рачун налогодавца уговор о 
превозу и друге уговоре потребне за извршење превоза, као и да обави 
остале уобичајене послове и радње, а налогодавац се обавезује да му 
исплати одређену накнаду“ (став 1). Даље се у ставу 2 наводи: „Ако је 
уговором предвиђено, отпремник може закључивати уговор о превозу 
и предузимати друге правне радње у име и за рачун налогодовца.“

Из овог произлази, да је основно да шпедитер закључује уговор 
у своје име и за рачун налогодавца, али како су према наведеном ове 
одредбе диспозитивне природе, односно важе за случај да странке нису 
друкчије уговориле, на овај начин се полази од основа традиције фран-
цуског правног система, где је шпедиција врста уговора о комисиону, 
а што се види из тог да шпедитер поступа у своје име а за рачун нало-
годавца. Зато се у француском праву шпедиција означава као превоз-
нички комисион (commission des transports). Али се ово може узети смао 
начелно и условно, јер је уједно присутно одвајање и разграничење од 
комисиона, пошто је шпедиција самосталан посао трговинског права, 
што се наглашава у немачком правном систему, па наше право, по овом 
питању припада том систему. По англосаксонском пак моделу, шпеди-
ција је посебна врста агентуре, где шпедитер наступа у туђе име и за 
туђ рачун.

Тиме што je по члану 827 ЗОО, одредба o наступању шпедитера 
у своје име и за рачун налогодавца, диспозитивне природе, односно 
странке могу уговорити предузимање радњи у име и за рачун налого-
давца, релативизирано је правило о комисиoном карактеру шпедиције. 

2 Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89; Службени лист СРЈ, бр. 31/93, 
22/99, 23/99, 35/99, 44/99.



ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ Право и привреда

366

А то што је шпедиција посебан правни посао, законски именован и ре-
гулисан, овај уговор везује пре за немачки правни систем, који то карак-
терише, па се то у теорији прихвата.

Општи услови пословања међународних логистичара и шпеди-
тера Србије иду корак даље, када у члану 2 став 2 предвиђају тројако 
иступање шпедитера: у своје име и за рачун налогодавца, у име и за 
рачун налогодавца, у своје име и за свој рачун. Ниједан од ових обли-
ка не ставља се у први план, нити претпоставља. Овај последњи вид 
иступања, у своје име и за свој рачун, није типичан за шпедицију, јер 
ако шпедитер иступа за свој рачун, поставља се питање да ли иступа 
за рачун налогодавца, па и да ли њега има, већ да шпедитер иступа као 
самосталан субјект и без посредника. То не значи да шпедитер не може 
организовати превоз сопствене робе.

Општи услови пословања о којима је реч, чак имају и обавезнији 
карактер од самог законског текста, јер према члану 1 став 2 сматраће 
се да су се уговорне странке споразумеле о примени општих услова, ако 
је извршилац указао свом налогодавцу и свим другим учесницима у ре-
ализацији конкретног посла да послује у складу са њима, а налогодавац 
или друга лица нису пре почетка реализације конкретног посла изри-
чито или писмено искључили њихову примену. Овде не важи прави-
ло о могућности другачијег регулисања, већ је потребно да се искључи 
примена општих услова. У противном се та примена подразумева, без 
посебног уговарања. Шпедитери се у уговорима углавном позивају на 
примену општих услова, регулишући начелно уговорне односе, било да 
се то тиче свих послова шпедиције (генерални налог) или једног или 
више одређених послова (специјални налог).

Ако ЗОО говори о отпремништву, односно шпедицији, Општи ус-
лови пословања говоре о међународним логистичарима и шпедитерима, 
али се даље ови појмови јасније не разграничавају, већ се говори о логис-
тичко-шпедитерском уговору, па се у даљем тексту говори о извршиоцу, 
насупрот налогодавцу, као уговорним странама. У пракси се разликује 
организација транспорта, посебно уз обављање царинских формалности, 
од самог транспорта. Постоји мишљење да је израз „отпремник“ недо-
вољно јасан и прецизан, да је превазиђен у пословној пракси, да је бољи 
израз „шпедитер“, јер указује на разлику између делатности шпедитера 
и превозника.

1. Одговорност за превозиоца и друга лица

Овде је важно питање одговорности шпедитера за превоз, јер иако 
није спорно да он одговара за савесно и стручно поступање, да и овде 
важе стандарди „пажње доброг привредника“, „доброг трговца“, као и 
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начело поштења и савесности у међународним пословним уговорним 
односима, питање одговорности за превоз је делом спорно. По том пи-
тању постоје два основна правна система, француски, по коме шпедитер 
у потпуности одговара за превоз, па и за рад одабраних трећих лица, које 
уговорно ангажује, те немачки систем, по коме одговара ако то лице није 
савесно и стручно изабрао, дакле одговара само за избор превозиоца, али 
не и за његов рад. Наш ЗОО изричито прописује одговорност шпедитера 
за превоз код отпреме са фиксном накнадом (члан 844), односно збирне 
отпреме (члан 845). Наиме, шпедитер одговара за рад превозиоца и дру-
гих лица којима се путем овлашћења из уговора послужио, односно код 
збирне отпреме одговара за губитак или оштећење ствари настале за вре-
ме превоза до којих не би дошло да није било збирне отпреме. То значи 
да су ово изузеци, да је ипак основно правило, да шпедитер одговара за 
избор превозиоца и складиштара, а да може одговарати за њихов рад, ако 
је тако уговорено (del credere шпедиција).

Појмовно се разликује, у вези са наведеним, непотпуна међународ-
на шпедиција, или шпедиција у ужем смислу, где шпедитер не преузима 
обавезу да изврши међународни транспорт робе, већ да са возаром за-
кључи посебан уговор о међународном превозу. Потпуна међународна 
шпедиција, или шпедиција у ширем смислу, постоји када међународни 
шпедитер поред шпедитерских послова преузима обавезу међународног 
превоза робе. Преузимање превоза од стране шпедитера у теорији се 
назива и самосталним иступањем шпедитера. Члан 836 ЗОО овлашћује 
отпремника да може сам извршити, потпуно или делимично, превоз 
ствари чија му је отпрема поверена, ако није што друго уговорено. Иако 
је основно правило да он организује превоз и у своје име и за рачун 
комитента поверава превоз другим лица, закључујући са њима уговоре, 
овлашћење да сам може извршити превоз је законско, тако да се изри-
чито мора искључити, ако то комитент жели. Преузимајући улогу пре-
воза, шпедитер има сва права и обавезе превозиоца, али се у теорији 
наглашава да он и тада задржава својство шпедитера. То значи да има 
сва права и обавезе шпедитера и уједно превозиоца. Ово право шпеди-
тера, да врши превоз, код нас је шире постављено него у неким правним 
системима, где је то условљено висином превозне цене или друге услуге. 
Наглашавајући његову одговорност превозника, када ту улогу преузме, 
у Коментару ЗОО се каже: „Ако шпедитер обавља друмске и железничке 
превозе, шпедитер више не одговара по принципима субјективне од-
говорности, тј. на основу претпостављене кривице, него за остварени 
превоз по начелима и принципима објективне одговорности, док у пог-
леду извршавања обавеза из уговора о шпедицији, шпедитер и даље од-
говара на основу претпостављене кривице.“3

3 Благојевић Т. Борислав, Круљ Врлета (уредници), Коментар Закона о облигацио-
ним односима, том II, Београд, 1983, стр. 1811.
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О садржају права и обавеза шпедитера, тиме карактеру те делат-
ности, говори садржај докумената Светске организације шпедитера – 
FIATA, шпедитерске потврде, што су практично извори аутономног тр-
говинског права, а уједно правила која теже унификацији. Прва потврда 
је FCR – неопозива потврда о пријему одређене робе, са обавезом да се у 
одређеном месту стави на располагање одређеном лицу, друга је потвр-
да FCT – која садржи и податак о превозном путу и превозном средству. 
Следи потврда FBL, која садржи одговорност шпедитера за предају робе 
примаоцу, што значи одговорност за рад превозиоца и других учесника 
у транспорту.4 Кроз садржај ових шпедитерских потврда се преплићу 
суштинска питања односа шпедитера и превозиоца, те концепције од-
говорности шпедитера, па се разликама у садржају потврда изражавају 
различите могућности и правне ситуације.

Шпедитер може ангажовати и другог шпедитера, а ту се традици-
онално у начелу разликују међушпедитер и подшпедитер. Међушпеди-
тер је сарадник шпедитера, па преузима улогу шпедитера, а првобитни 
шпедитер одговара за његов савестан и стручан избор и дате инструк-
ције, а не за рад шпедитера. Од њега се разликује подшпедитер, који је 
помоћник главног шпедитера, који ту улогу и даље има, док овде важи 
правило да шпедитер одговара не само за избор и инструкције него и за 
његову делатност. Споран је ипак критеријум разликовања међушпеди-
тера и подшпедитера, а обично се сматра да је међушпедитер самоста-
лан у раду, те да је у потпуности преузео улогу шпедитера, за разлику 
од подшпедитера који делимично извршава обавезе главног шпедитера. 
Неки5 овако објашњавају разлику између међушпедитера и подшпеди-
тера, али се уједно то оспорава као критеријум разликовања,6 но без 
налажења других јасних критеријума, већ се закључује да практичне 
последице нису велике, те да долази до изједначења правног положаја 
међушпедитера и подшпедитера, а да шпедтер треба да одговара само 
за њихов савестан избор. Трећи су, још пре доношења ЗОО, оправдано 
говорили само о подшпедитеру,7 те да шпедитер одговара комитенту за 
штету која настане услед неправилног извршења послова од стране под-
шепдитера. Од овог се разликује ситуација када је подшпедитер одређен 

4 Мирко Васиљевић, Трговинско право, Београд, 2008, стр. 208.
5 Владимир Капор, Славко Царић, Уговори робног промета, Београд, 1983, стр. 267.
6 Славко Царић, Међународни транспорт робе, међународна шпедиција, транспор-

тно осигурање, царине, Нови Сад, 1973, стр. 370. Исто и: Јелена Вилус, Славко Ца-
рић, Стеван Шогоров, Међународно привредно право, Београд, 1989, стр. 371.

7 Зоран Антонијевић, Уговори у привреди, Београд, 1976, стр. 156. Супротно овом 
аутору, у исто време се говори о међушпедитеру и подшпедитеру, полазећи од пот-
пуног или делимичног преношења уговора, те да ли се ради о заменику или помоћ-
нику шпедитера. Тако: Јован Славнић, Уговори у привреди, Београд, 1979, стр. 100.
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уговором о шпедицији или га је одредио сам комитент, када шпедитер 
одговара само за своју кривицу, а не и за радње подшпедитера, који је 
у ствари комитентов пуномоћник. Дакле, критеријум није да ли је у це-
лости или делимично на другог пренет уговор о шпедицији, већ каква 
је ту улога налогодавца, да ли се то ради по његовом налогу. ЗОО је 
пошао овим правцем, не разликујући међушпедитера и подшпедитера, 
већ полазећи од тога да ли шпедитер самостално ангажује другог шпе-
дитера, или на основу овлашћења налогодавца. Тако се у члану 834 став 
2 говори о ситуацији када отпремник извршење налога повери другом 
отпремнику, када одговара за његов рад, а према ставу 3 истог члана 
ако налог садржи изричито или прећутно овлашћење отпремника да 
повери извршење налога другом отпремнику или ако је то очигледно 
у интересу налогодавца, он одговара само за његов избор, осим ако је 
преузео одговорност за његов рад. Супротно наведеном, поједини ко-
ментатори закона8 ове одредбе тумаче и даље разликујући подшпеди-
тера и међушпедитера, за шта нема основа и то се чини по инерцији 
дотадашњих правних ставова, о којима је било речи.

Шпедитери су нашли за сходно, делујући преко својих асоција-
ција, да у општим условима пословања ограниче своју одговорност за 
радње других лица, предвиђањем и регресног захтева за штету коју им 
нанесу друга ангажована лица. Тако у члану 38 Општих услова, који се 
односи на одговорност извршилаца, у ставу 4 се каже, да у случају да 
логистичар-шпедитер због пропуста трећих ангажованих лица буде ог-
лашен одговорним и стога претрпи материјалне губитке, а буде недвос-
мислено утврђено чињенично стање у смислу пропуста трећих ангажо-
ваних лица, извршилац од тих лица има право надокнаде тако настале 
штете, који се по таквом захтеву одричу права побијања по било ком 
основу, на било који начин и у било којој фази.

2. Потреба разграничења од других уговора

Комплексан карактер уговора о међународној шпедицији, посеб-
но потреба осамостаљивања овог именованог уговора, указују да је тај 
уговор потребно разграничити пре свега од комисиона и трговачког 
заступништва, али делом и од самог посла превоза. Не треба забора-
вити да усвајање међународне конвенције о шпедицији није успело, јер 
су понуђени предлози имали сувише ослонац на постојеће конвенције 
о транспортима, не разграничавајући шпедицију од самог транспорта. 
Томе доприносе и разлике у системима, који се по носиоцима тих сис-
тема називају немачки и француски правни систем, а у основи је кон-

8 Б. Т. Борислав, К. Врлета, нав. коментар, стр. 1808.
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цепцијско разликовање шпедиције, у односу на друге наведене уговоре. 
С друге стране, захтеви праксе иду у правцу потребе унификације ос-
новних правила.

Шпедиција претпоставља организацију отпреме и допреме робе и 
уобичајене послове у вези са тиме, док се код комисиона ради о закључи-
вању послова по налогу комитента, а то се пре свега догађа код уговора 
о куповини и продаји. Код уговора о трговинском заступању заступник 
се обавезује, да стално посредује како би трећа лица закључила уговоре 
са његовим налогодавцем, и да у том смислу посредује између њих и на-
логодавца, као и да по добијеном овлашћењу закључи уговоре у име и за 
рачун налогодавца. Дакле, трговински заступник (агент) је посредник и 
правни однос је у основи тростран (заступник, заступани, треће лице), 
за разлику од у основи двостраног односа уговора о шпедицији, односа 
између налогодавца и шпедитера. Но и шпедиција се може посматрати 
као тространи однос, када шпедитер закључује уговоре са трећим лици-
ма, за рачун налогодавца. Све то указује, да нема шири практични зна-
чај, одредба члана 829 ЗОО, да се на односе налогодавца и отпремника 
који нису уређени у ЗОО, сходно примењују правила о уговору о ко-
мисиону, односно трговинском заступању. Самосталност и потпуност 
регулативе уговора то опредељују, иако шпедиција заиста има извесних 
додирних тачака са наведеним уговорима. Чини се да та веза ипак није 
такве природе, да је нужна сходна примена тих одредби, код потпунос-
ти регулативе овог законски именованог уговора. Треба имати у виду и 
различит предмет уговора, као садржај права и обавеза. Коначно, прав-
ни посао шпедиције се осамосталио и од посла транспорта робе, иако 
је појмовно везан за организацију транспорта. У теорији се наглашава,9 
да шпедитер за разлику од превозника који обавља фактичке радње, 
обавља низ правних радњи које се тичу појединих уговора. Шпедиција 
се често, рекло би се све више, везује за послове царинских формал-
ности, стручне послове попуњавања разних царинских исправа, тари-
фирање робе и томе слично, а питање одговорности за сам транспорт се 
поставља када је то изричито уговорено, односно на основу царинских 
исправа је та обавеза преузета. Легитиман је захтев не само разграни-
чења шпедиције и других уговора са којима је повезана и сродна, већ и 
да се постигне аутономност регулативе у односу на те уговоре и пропи-
се који их регулишу, тако да се дође до општеприхваћених међународ-
них стандарда шпедитерске делатности, чиме би се пре свега олакшао и 
осигурао правни промет.

Када су у питању општи правни извори уговора о међународној 
шпедицији, без обзира на диспозитивност одређених норми, треба об-
ратити пажњу на когентне норме, посебно међународне уговоре које је 

9 М. Васиљевић, нав. дело, стр. 207.
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држава закључила, јер према члану 16 став 2 Устава Републике Србије, 
општеприхваћена правила међународног права и потврђени међуна-
родни уговори саставни су део правног поретка Републике Србије и не-
посредно се примењују, па од њиховог садржаја могу зависити права и 
обавезе, некада и важност уговора и појединих његових одредби, које не 
могу бити противне когентним нормама. Иако нема усвојених међуна-
родних конвенција о шпедицији, који се на то искључиво односе, у де-
латности шпедитера су значајне конвенције које се односе на транспорт 
робе у појединим врстама саобраћаја, а ту су донете бројне конвенције, 
мултилатералне и билатералне. О томе ће бити речи након излагања 
садржаја општих услова пословања, као аутономне регулативе.

III Садржај Општих услова пословања међународних
шпедитера Србије

Спорна је правна природа националних општих услова посло-
вања шпедитера, као извора права, али није спорно да су у ситуацији 
непостојања међународне конвенције о шпедицији значајно доприне-
ли уједначавању правних правила и регулисању пословних односа код 
шпедиције. Према једном схватању, општи услови пословања су норме 
објективног права и као такви су формални извор права, а према дру-
гом схватању, они су уговорно право и као такви не представљају извор 
права у правно-техничком смислу и поред неспорног великог значаја. 
Они све више постају обичајно право, па су у том смислу извор права.

Општи услови пословања међународних логистичара и шпеди-
тера Србије из 2008. године, регулишу следећа питања: важење услова, 
понуда, налог (диспозиција), прихват и предаја ствари, превозна и про-
пратна документа, приспеће оштећене пошиљке и поступак, инстрада-
ција, рокови, преглед паковања, утврђивање количине, вађење узорка, 
царињење, осигурање, накнада за услуге и накнада трошкова, одговор-
ност извршилаца, залога и задржавање.

Примењују се на све послове које логистичар и шпедитер у гра-
ницама својих овлашћења обавља, по уговору, договору, налогу, или у 
циљу заштите интереса пословних партнера. Регулишу врсту послова и 
услуга које се пружају на основу овог уговора, наводећи да се тичу пре-
воза, консолидације, складиштења, манипулације, паковања, дистрибу-
ције робе и све друге услуге из делатности извршиоца, као и додатне 
саветодавне услуге у вези са наведеним, а које нису ограничене само на 
царинска питања, царињење робе и наплату, као и наплату или обез-
беђење докумената везаних за робу.
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Понуда извршиоца обухвата само послове који су у њој изричи-
то наведени, а важи до рока одређеног за њено прихватање. Комплетан 
форфетни став садржи возарину, трошкове царинског заступништва, 
складиштину и друге сличне издатке. Прихватајући понуду, шпедитер 
поступа по налогу, који се по правилу даје писмено, иако је сам уговор 
неформалан. Ту превагу односи значај уговора и комплексност права и 
обавеза, па иако закон не инсистира на форми уговора, општи услови 
то наглашавају, а пракса полази од фактичке формалности, јер писмена 
форма је правило, а ако је налог дат усмено, телефоном и на сличан на-
чин, треба да се писмено потврди најкасније следећег радног дана. Отуда 
схватање да форма овде има значај доказивања – ad probationem.10 Исто 
тако општи услови питањима налога дају шири значај, односно детаљ-
није то питање регулишу. Извршилац може, уколико није друкчије уго-
ворено, да сам изврши превоз у целини или делимично. Може се послу-
жити постојећим типским исправама – обрасцима који су уобичајени у 
појединим гранама превоза. Ако налогодавац хоће да искључи неке кла-
узуле у уобичајеним превозним документима, обавезан је да то изричи-
то саопшти извршиоцу. Питање инстрадације је такође значајно, јер ако 
диспозиција не садржи налог о превозном путу, превозном средству и 
начину на који робу треба отпремити, извршилац је дужан да то сам од-
лучи, ценећи шта је најповољније за налогодавца. Извршилац је одгово-
ран за рок отпреме или испоруке, ако се на то изричито обавезао, у гра-
ницама одговорности возара. Преузима комадне ствари само по броју 
комада, без одговорнсоти за тежину, садржај, односно природу ствари, 
а вагање, мерење и бројање ствари и колета врши само по налогу или 
у случају очитог оштећења или мањка робе. Налог за отпрему садржи 
и налог за царињење, ако није изричито и писмено друкчије уговорено. 
По изричитој диспозицији извршилац осигурава ствари. Има право на 
накнаду за своје услуге, као и накнаду својих трошкова.

Анализирајући садржај општих услова пословања шпедитера, 
треба нагласити да је уговор о шпедицији у основи уговор по присту-
пу, атхезиони уговор, па су права и обавезе одређени на начин како то 
предлаже шпедитер, као понудилац. Али када шепдитер ангажује воза-
ра и закључује уговор о превозу, он је у ситуацији да прихвата превозне 
уговоре по приступу. Ови уговори имају изражену вољу понудиоца, јер 
понуђени ништа не може мењати у погледу понуђеног садржаја угово-
ра, па такве уговоре у случају сумње и спора треба тумачити у корист 
противне стране, комитента. У промету су присутни и типски уговори 
код којих су могућа одступања, јер понудиалц презентира уобичајене 
елементе уговора, док постоје питања о којима стране могу преговара-

10 М. Васиљевић, нав. дело, стр. 207.
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ти. Ово се нарочито односи на налоге који нису опште природе, већ се 
тичу одређеног правног посла.

Из садржаја општих услова пословања шпедитера може се закљу-
чити да регулишу питања која су већ у основи законски регулисана, али 
се поједина питања детаљније регулишу. Постоје питања која општи ус-
лови регулишу, а која чак и нису законски уређена или је то недовољно 
учињено, тако да је аутономна регулатива потпунија и шира. Посеб-
но детаљно се регулишу, шире него у закону, питања пунуде и налога 
(диспозиције), прихвата и предаје ствари, приспећа оштећене пошиљке, 
инстрадације, царињења, осигурања, залоге и задржавања ствари. Поје-
дина питања се сасвим аутономно регулишу, као што су питање превоз-
них и пропратних докумената, рокова, прегледа паковања, утврђивања 
количине, вађења узорака.

IV Шпедитерско заступање по одредбама Царинског закона

У царинском управном поступку постоји заступник, као лице 
чији положај регулише Царински закон,11 а пре свега се мисли на шпе-
дитера. Заступника може имати лице о чијим правима и обавезама се 
одлучује у царинском управном поступку. Заступник је овлашћен за 
предузимање свих или само неких радњи у поступку који води царин-
ски орган, а мора имати седиште, односно боравиште у Србији. Пре-
ма члану 26 Царинског закона, који се бави овим питањима, заступање 
може бити непосредно, ако заступник иступа у име и за рачун другог 
лица, или посредно, ако иступа у своје име а за рачун другог лица. Даље 
се наводи, да је посредни заступник правно лице регистровано за пос-
лове међународне шпедиције и уписано у посебан регистар заступника 
код Управе царина (члан 26 став 3). Држећи се овог законског текста, 
може се закључити да се међународна шпедиција везује за посредно за-
ступање, односно наступање у своје име а за рачун другог лица, а да ту 
не долази у обзир непосредно заступање, иако се оно уједно регулише. 
Зашто би се само посредни заступник регистровао код Управе царина, 
ако и непосредни заступник врши послове шпедиције, питање је. Ко-
начно, према Правилнику о облику и садржини, начину подношења и 
попуњавања документације и других образаца у царинском поступку,12 
декларант означава да ли је посредни или непосредни заступник. Овде 
долази до изражаја лоша законодавна техника ових одредби Царинског 
закона, а то се везује и за поједине друге појмове. Наиме, има и дру-
гих сличних случајева, односно нелогичности, па се тако у члану 5 под 

11 Службени гласник РС, бр. 73/03, 61/05, 85/05, 62/06.
12 Службени гласник РС, бр. 129/03 до 50/08.



ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ Право и привреда

374

тач. 1) и 2) одређује појам физичког лица, везујући то за лице које има 
пребивалиште у Србији, на који начин произлази да нису обухваћена 
страна физичка лица, иако она чине царинске прекршаје, као и домаћа 
физичка лица. Ово треба довести у везу са казненим одредбама, где се 
употребљава појам лица као субјекта одговорности, ради чега наведе-
но стање регулативе има директне последице, немогућност примене 
закона на све субјекте одговорности, или примену без конзистентних 
решења. Исто тако сматрамо, да разликовање посредног и непосредног 
царинског заступника, на наведени начин, те везивање шпедиције само 
за посредно заступање, не само да није најспретније решење Царинског 
закона, те је логички контрадикторно, већ је противно решењима ЗОО 
о шпедицији уопште.

Царински закон разликује правно лице регистровано за послове 
међународне шпедиције и лице запослено код тог правног лица, које се 
назива и царинским агентом. За царинског агента се у члану 5 став 1 
тачка 16 каже, да је то физичко лице запослено у правном лицу регис-
трованом за обављање делатности међународне шпедиције, овлашћено 
од стране Управе царина за спровођење радњи у царинском поступку 
или у вези са тим поступком.

Царинском агенту Управа царина издаје дозволу за рад, ако поло-
жи испит после обуке коју организује и чији програм утврђује Управа 
царина. Царински агент је запослен код посредног заступника регист-
рованог за послове међународне шпедиције, па га овај упућује на пола-
гање испита. Полагање испита се спроводи у складу са Правилником 
о полагању испита за царинског агента и поступку издавања дозволе 
за рад царинском агенту.13 Теоријски део обуке обухвата царински сис-
тем и поступак, царинску тарифу, порекло робе, царинску вредност и 
порески систем, познавање робе, спољнотрговински и девизни систем, 
као и информациони систем царинске службе, а практични део обуке се 
спроводи код шпедитера и обухвата царински надзор и контролу, пос-
тупак стављања робе у слободан промет (пријем и контрола царинско-
робне документације, преглед робе и царињење) и друге облике царин-
ски дозвољеног поступања.

Управа царина води регистар царинских агената, додељује им 
идентификациони број, картицу и лични печат, а може им одузети доз-
волу ако не плате царински дуг или крше закон.

Царински закон познаје и појам декларанта, што је суштински 
идентично појму царинског агента, ако је царински агент декларант. У 
правилу је декларант царински агент, а члан 5 под тачком 18) Царинског 
закона дефинише појам подносиоца декларације – декларанта, као лица 

13 Службени гласник РС, бр. 22/04.
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које подноси декларацију у своје име или лице у чије се име подноси де-
кларација. Законом се наглашава одговорност декларанта за правилно 
попуњавање царинских исправа, па се у члану 384 каже да ће се казнити 
на лицу места ако учини пропуст и грешку у декларацији, односно ис-
правама приложеним уз декларацију. Робу по члану 68 декларише лице 
које је унело робу у царинско подручје или лице које је преузело одго-
ворност за робу после њеног уласка, или од њих овлашћено лице. Лице 
из члана 68 одговорно је за правилност предузетих радњи, односно за 
неизвршење радњи које је требало извршити, као и за тачност података 
унесених у декларацију, односно исправе које се прилажу уз деклара-
цију. Декларант се као физичко лице терети за пропусте и грешке од 
којих не зависи правилна примена прописа од стране царинског органа 
или исте не исказују додатно прибављање других исправа за окончање 
поступка, а у члану 88а се као такве побрајају: грешке у писању, грешке 
у рачунању, ненамерни пропусти у односу на царинску вредност, греш-
ке у прерачунавању страних средстава плаћања, те нетачан обрачун од-
битака и попуста. Законодавац је нашао за сходно да нагласи, по пи-
тању тарифирања робе, да ако су природа и друге карактеристике робе 
правилно дефинисани, да се нетачно означавање тарифног става такође 
сматра пропустом, односно грешком од које не зависи правилна при-
мена прописа, дакле, која није теже природе. Из наведног произлази, да 
декларант индивидуално одговара за практично техничке грешке, које 
нису намерне и немају теже последице, но ако су у питању неправил-
ности у декларацији или исправама које имају за последицу избегавање 
плаћања царинских дажбина, одређеног режима увоза и слично, онда 
следе тежи прекршаји са далеко већим казнама, за које одговара шпе-
дитер као правно лице, а декларант као одговорно лице правног лица, 
наравно под условом да се утврди њихова одговорност.

V Одговорност шпедитера за царинске формалности и
царинске прекршаје

Положај шпедитера и правна природа његове делатности оп-
редељују могућност да некада одговара за повреде царинских прописа, 
односно царинске прекршаје, иако ту пре свега стоји одговорност лица 
на кога исправе гласе и о чијој се роби ради. Ту пре свега долази до из-
ражаја однос шпедитера са увозником, односно царинским обвезником, 
те возаром, али он сам те улоге може преузети, што мења значај прав-
них односа.

Начелно посматрано, царински поступак обухвата транспорт и 
допрему робе, прибављање, попуњавање и подношење одређених ис-



ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ Право и привреда

376

права, како оних које прате робу од земље порекла, тако и исправа које 
се на основу пратеће документације попуњавају код царинских органа, 
било на граници или код одредишне царине у унутрашњости земље, 
затим поступак подношења разних захтева у управном поступку, и то 
за смештај робе, одређивање рокова за предузимање појединих радњи. 
Дакле, целокупан тај поступак подразумева ангажовање више субјека-
та, нарочито ако се ради о подношењу увозне царинске декларације и 
поступку редовног царињења, а не скраћеном поступку. То је логично, 
јер промет робе и услуга са иностранством, гранични промет и конт-
рола, подразумевају стални промет путника, транспортних средстава и 
робе. Зато је врло често у царинском управном постуку присутно више 
актера, па је могућност саизвршилаштва карактеристика и царинског 
прекршајног поступка, који је у вези управног поступка, наиме ови пос-
тупци међусобно кореспондирају.

Шпедитер пружа стручне услуге у поступку царињења, код по-
пуњавања увозне декларације, и то на основу докумената које добије 
од увозника, па у начелу за докуменатцију одговара увозник, односно 
онај на кога исправе гласе и ко их је прибавио. Увозник је субјект на 
кога гласе увозне исправе и он шпедитера ангажује, а по природи ства-
ри увозник, који је робу у иностранству купио, одговара за стање робе 
и усклађеност тог стања и докумената која робу прате. То произлази из 
члана 23 став 1 Царинског закона, да лице које од царинског органа зах-
тева доношење одређене одлуке, мора изнети све чињенице и околности 
и поднети исправе и друге доказе значајне за доношење одлуке. Онај ко 
није присутан на граници не значи да не сноси одговорност за исправе 
које је предао шпедитеру и само уношење тих података у декларацију, 
на основу тих предатих исправа. Шпедитер ради по тим исправама и 
по његовом налогу, па су нетачни подаци у декларацији резултат радњи 
лица које за исправе одговара, јер исправе су поднете ради сачињавања 
декларације. Лице које одговара за исправе као увозник, одговара за 
употребу документације и када је поднесе ангажовањем возача који до-
кументацију преда шпедитеру. То произлази из суштине правних одно-
са о којима је реч и значаја предузетих радњи, њиховог ефекта и крајњег 
циља и резултата. Шпедитер може одговарати као саизвршилац, ако је 
поступио супротно подацима из докумената, или неког од њих, а при 
том није тражио усаглашавање докумената или преглед робе, или му 
је увозник саопштио стање робе и докумената, односно на неки други 
начин му је то било познато.

Посебна одговорност шпедитера, односно декларанта као његовог 
одговорног лица, тиче се означавања робе по Царинској тарифи,14 где 

14 Закон о Царинској тарифи (Службени гласник РС, бр. 62/05, 61/07 и 5/09), те на 
основу њега донета Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2009. 
годину (Службени гласник РС, бр. 10/09).
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он иступа као стручно лице и то чини по правилима струке, сносећи за 
то одговорност. Ако поступа по налогу увозника, то га не ослобађа од-
говорности за неправилно означавање по тарифи, већ је на то дужан да 
упозори увозника. Царинску тарифу чини номенклатура робе и стопе 
царине прописане за поједине робе наведене у тој номенклатури. Тариф-
ни број подразумева наименовање робе, које обухвата један или више 
производа, а нумеричке ознаке којима су означени тарифни бројеви и 
подбројеви називају се тарифне ознаке. Чланом 28 Царинског закона је 
регулисано, да Управа царина на основу писаног захтева подносиоца из-
даје обавезујуће обавештење о сврставању робе по Царинској тарифи, 
које обавештење има дејство одлуке донете у управном поступку. Ово 
обавештење обавезује царински орган према лицу коме је дато у погледу 
сврставања робе за робу за коју се царински поступак спроводи после 
датума издавања тог обавезујућег обавештења. Поступак царињења, за 
који је овлашћен шпедитер, подразумева означавање робе по царинској 
тарифи, односно попуњавање царинских докумената за рачун увозника, 
налогодавца, односно царинског обвезника, коју улогу може преузети и 
шпедитер. Из овог произлази, да шпедитер може, ако има сумњу у на-
чин сврставања робе по тарифи, тражити обавештење Управе царина, а 
у противном преузима ризик за неправилно означавање робе.

Ако шпедитер преузме обавезе возара, гарантујући да ће роба 
бити предата означеној царинарници, што је код нас чест случај, не 
може се ослободити те обавезе и одговорности за непредају робе озна-
ченој царинарници, без обзира на то што је сам превоз вршио власник 
или неко друго лице, али и то лице треба да одговара за своје радње, 
као саизвршилац. Царински закон и пракса инсистирају на царинском 
обвезнику, односно гаранту за царинске обавезе, а у овој другој уло-
зи се не тако ретко појављују шпедитери, преузимајући ризик за радње 
својих комитената.

За ове радње у правилу одговарају шпедитери као гаранти за пре-
дају робе, будући да су царинску исправу поднели и оверили преузи-
мајући наведене обавезе. У пракси се сматра, да је одговорност лица 
које робу превози и зна да се ради о царинској роби, паралелна одго-
ворност, која не искључује претходно наведену. Зато се царински обвез-
ник не може ослободити одговорности позивом да је неко други робу 
превозио и није је предао означеној царинарници, али се тиме та одго-
ворност може умањити. Овде се, што се тиче односа према царини, у 
основи ради о интерним односима царинског обвезника и лица које је 
он ангажовао за превоз, односно предао му робу, али и то лице треба да 
сноси саизвршилачку одговорност за своје радње. Пракса другачије гле-
да на предају робе железници, као јавном возару, јер тада није спорно 
да железница преузима одговорност за робу и њену предају означеној 
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царинарници. Ова питања регулише члан 121 Царинског закона, тако 
што претходно у ставу 1 каже да је лице које је преузело одговорност 
за робу у поступку транзита одгoворно за предају робе одредишној ца-
ринарници у непромењеном стању, у року и уз поштовање мера које су 
предузете ради обезбеђења идентичности робе, као и поштовање одре-
даба поступка транзита. Даље се у ставу 2 каже да су поред обавеза лица 
из става 1 овог члана, превозник или прималац робе који прими робу, 
а који зна да је роба у поступку транзита, одговорни за предају робе 
одредишној царинарници у непромењеном стању и у року који одреди 
царински орган, уз поштовање мера предузетих ради утврђивања ис-
товетности робе. Став 1 и став 2 се не искључују, ради се о паралелној 
одговорности, што се види и из формулације става 2, да се обавезе из 
тог става установљавају поред обавеза лица из става 1 истог члана. Зато 
се у пракси не прихватају покушаји одбацивања одговорности лица 
које је као царински обвезник преузело одговорност за робу, позивом 
на то да је превозник робе било друго лице, што не значи да све акте-
ре ових радњи не треба на адекватан начин обухватити. Шпедиција у 
ширем смислу обухвата не само организацију отпреме робе, већ може 
обухватити и одговорност за саму робу и њен превоз, а царина тражи и 
обезбеђење за плаћање царинског дуга. У пракси све више долази до из-
ражаја ситуација да шпедитер преузима и одговорност за превоз робе, 
па и да сам врши тај превоз.

Општи услови пословања наших шпедитера налазе за сходно да 
допуне одредбу члана 835 ЗОО, где је предвиђено да уколико уговором 
није друкчије одређено, налог за отпрему ствари преко границе садржи 
обавезу за отпремника да спроведе потребне царинске радње и исплати 
царинске дажбине за рачун налогодавца. То се суштински не разликује 
од члана 35 став 1 Општих услова, да се сматра да је давањем налога 
(диспозиције) за отпрему ствари дат и налог за царињење, ако није из-
ричито и писмено друкчије уговорено. Налог за царињење, према тек-
сту закона, садржи налог за спровођење царинских радњи и плаћање 
царинских дажбина. Супротно се може уговорити и по законским од-
редбама и по одредбама општих услова пословања. Ипак, у члану 35 
став 4 Општих услова се регулише супротно решење, наиме да налог за 
царињење ствари не садржи обавезу извршиоца да исплати царинске 
дажбине за рачун налогодавца. Тако се прихватањем општих услова ис-
кључује цитирано законско решење, чији смисао не може бити да шпе-
дитер одговара за царинске дажбине, независно од добијеног налога. Не 
види се посебан разлог за овакво решење, али очито су постојала суп-
ротна тумачења, па шпедитери траже заштиту у наведеној одредби.

У члану 35 став 2 Општих услова предвиђа се да у поступку ца-
рињења ствари извршилац наступа у име и за рачун налогодавца. То је 
важна одредба, која полази од тога да царинске дажбине свакако треба 
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да плати налогодавац, непосредно или преко шпедитера, свеједно. Даље 
се прецизира, да извршилац подноси царинска документа на основу по-
датака налогодавца, односно његовог пословног партнера. Извршилац 
не сноси одговорност, уколико се подаци не слажу са стварним стањем, 
наглашава се. За обављање послова царинског заступника извршилац 
има право на посебну накнаду.

VI Међународне конвенције у области транспорта

Међународни траспорт робе све више се регулише међународним 
конвенцијама мултилатералног карактера, којих има више, а оне полазе 
од постојеће пословне праксе и доприносе отклањању разлика у наци-
оналним законодавствима, односно унутрашњег и међународног прав-
ног регулисања транспорта робе. Циљ је унификација правних односа, 
да се постигне што већи степен једнообразности правила и поступања, 
поједноставе поступци и олакша промет, уз смањење ризика, трошкова 
и времена потребног за обављање појединих радњи.

Међутим, шпедитерска делатност није уређена међународним 
конвенцијама, иако је било више покушаја припреме таквих докумена-
та, но чини се да је разлика у концепцијама схватања шпедиције, посеб-
но немачког и француског система, допринела да се не дође до решења. 
Зато се у правној књижевности указује, да немогућност формулисања 
јединствених правила произлази из различитих схватања улоге шпе-
дитера.15 Ипак за шпедицију посебан значај имају конвенције о међуна-
родном превозу, које су бројне у различитим врстама саобраћаја, иако 
шпедицију треба разграничити од уговора о превозу. Организација 
транспорта неминовно подразумева примену ових конвенција.

Овде треба посебно истаћи Конвенцију о уговору за међународни 
превоз робе друмом (CMR), потписану у Женеви 19. маја 1956, која је код 
нас ратификована 1958,16 у пракси позната као CMR Конвенција. Смат-
ра се најсвеобухватнијом и најбоље сачињеном конвенцијом, тако да је 
и поред протека времена задржала првобитна решења.17 Садржински 
посматрано, посебно се регулише закључивање уговора у међународ-
ном друмском превозу, права и обавезе уговорних страна, одговорност 
за неиспуњење обавезе, а посебно детаљно питање одговорности друм-
ског превозника.

На основу ове конвенције попуњава се међународни товарни лист, 
а постоји једнобразни образац тог листа Међународне уније за друмс-

15 Тако наводи: Владимир Стојиљковић, Међународно привредно право, Београд, 2003, 
стр. 236.

16 Службени лист ФНРЈ, број 11/58.
17 Детаљније: Александар Ћирић, Предраг Цветковић, Међународно трговинско пра-

во, Ниш, 2001, стр. 291.
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ки саобраћај – IRU. Закључење уговора се констатује товарним листом. 
Правило ове конвенције је да свака пошиљка има посебан товарни лист, 
када се ради о разним врстама робе и за разне примаоце. Товарни лист 
није хартија од вредности, мада се супротно може уговорити и постоје 
настојања да добије то својство. За примену конвенције је довољно да је 
у уговорном односу једна страна као резидент државе која је конвенцију 
ратификовала.

Следи Конвенција о АТА карнетима као привременим дозволама 
за увоз роба, коју је 1961. године усвојила Светска царинска организа-
ција (WCO), у циљу скраћивања, убрзавања и олакшавања царинских 
процедура које се примењују код привременог увоза. АТА је скраћени-
ца енглеских/француских речи admission temporary/admission temporaire, 
а обухвата робне трговине које се тичу комерцијалних узорака, робе 
која се користи за презентације на сајмовима, изложбама и сличним 
догађајима, као и професионалну опрему. Главни администратор АТА 
карнета је Међународни биро привредних комора, који је интегрални 
део Међународне привредне коморе у Паризу, а сам карнет издају и за 
њега гарантују националне организације земаља чланица и потписници 
АТА Конвенције. Предности АТА карнета су да се може неограничено 
користити као гаранција за привремени увоз, да елиминише плаћање 
царине, поједностављује царинску процедуру, смањује трошкове и вре-
ме потребно за царинске увозно-извозне процедуре. Конвенцију о АТА 
карнету ратификовала је ФНРЈ 1963. године.18

Царинска конвенција о међународном превозу робе на основу кар-
нета TIR, или TIR Конвенција, која је потписана 15. јануара 1959. годи-
не, такође у Женеви, потом је ревидирана, па данас важи Конвенција 
TIR која је ступила на снагу 1975. године.19 Основни смисао је да пос-
тоји међународно прихваћен међународни ланац, којим се гарантује си-
гурност возила и контејнера којима се роба превози, јер национални 
гарант издавањем карнета јемчи да се превози роба наведена у карнету, 
па се признају страна царинска обележја, да се под царинским пломба-
ма налази роба наведена у карнету, тако да се на успутним царинама, 
у случају транзита, прегледи врше само када постоји сумња у злоупот-
ребе. Иначе се врши само преглед царинских пломби. Код нас је гарант 
Привредна комора Србије – Удружење за саобраћај и телекомуникације. 
Према члану 36 Конвенције, сваки прекршај одредби те конвенције из-
ложиће прекршиоца у земљи где је прекршај откривен казнама које су 
прописане законима те земље.

Настојања да се на међународном плану унификују поједина пра-
вила промета и транспорта робе, резултирала су доношењем и бројних 
других конвенција, у појединим областима прихватањем стандардних 

18 Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори, бр. 13/63.
19 Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 9/2001.
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образаца, којима се олакшава промет, али у појединим областима није 
било могуће на том плану направити битније помаке, већ и правила на-
ционалних законодавстава такође играју значајну улогу.

VII Закључне напомене

Делатност шпедитера је значајна за међународни промет и транс-
порт робе, па заслужује посебну пажњу. Поред националне регулативе, 
законских норми, ову привредну активност традиционално регулишу и 
имају посебну улогу и значај општи услови пословања шпедитера, које 
доносе националне шпедитерске асоцијације. Како се шпедиција бави 
организацијом транспорта, а нема међународне конвенције о шпеди-
цији, за транспорт и тиме посао шпедитера значајне су међународне 
конвенције о појединим врстама транспорта, односно унификована 
шпедитерска правила понашања.

Организација отпреме је основна делатност шпедитера, али шпе-
дитер има законско овлашћење да изврши и транспорт, уместо да то 
поверава другом субјекту. Он може ангажовати и другог шпедитера, али 
комитенту одговара за његов рад, осим ако је одабир извршен по налогу 
комитента.

Шпедиција је самостални посао међународног пословног права, 
са извесним везама са комисионом и трговинским заступањем, од којих 
га треба разликовати. Поједине типске исправе и обрасци олакшавају 
закључивање уговора, те чине неспорним поједина права и обавезе. На-
лог за отпрему ствари садржи и налог за царињење.

Царински закон разликује посредног и непосредног заступника, 
везујући посредно заступање за појам шпедитера, што није најспрет-
није решење. Овај закон инсистира на одговорности царинског агента 
и декларанта, па и за грешке од којих не зависи обрачун царине, што 
је у интересу пословне дисциплине. Шпедитер може одговарати и за 
царинске прекршаје, пре свега у вези погрешног тарифирања робе, где 
одговара као стручњак за та питања, али и за непоштовање одређених 
рокова, према царини преузетих обавеза предаје робе означеној цари-
нарници, затим када је царинске исправе попунио на основу добијене 
документације која није усаглашена, а није тражио да подносиалц ис-
права разјасни ситуацију, док за саме исправе и усаглашеност са стањем 
робе одговорност сноси увозник.

За међународни промет робе је од посебног значаја да се дође до 
општеприхваћених стандарда и донесе конвенција која регулише делат-
ност шпедитера, елиминисањем концепцијских разликовања.
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Summary

In this paper the author analyzes the legal position and role of forwarder 
in international transport of goods, in the light of legal regulations, general busi-
ness conditions forwarder, as well as international conventions, which relate to 
certain types of goods transport. Shipping activity is delimit of the commission, 
commercial representation, and agreements on transport of goods. Th e paper 
analyzes some controversial issues, such as the concept of forwarding, forwarder 
method declaration, the responsibility for the transport of persons and engaged. 
Th e paper points to the obscurity of the provisions of customs laws, relating 
to the representation in the process of customs clearance. I describe the cases 
where the possible liability of forwarder and customs agent, for customs viola-
tions, delimit the responsibilities of importers for documents that accompany 
the goods. It specifi cally points to the character and content of the new general 
business conditions forwarder of Serbia. It can be concluded that the work of 
forwarder, as a special activity, is particularly of importance for international 
trade of goods and services.
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general terms and conditions, international conventions, 
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др Марија КРВАВАЦ
ванредни професор Правног факултета у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици

ХАРМОНИЗАЦИЈА НА ПОЉУ ПРАВА УГОВОРА О 
ЈАВНИМ РАДОВИМА

Резиме

У дефинисању униформног права уговора о јавним радовима при-
сутна је испреплетеност међународног и унутрашњег права, као и све 
већи утицај ванправних елемената у трговачким трансакцијама на 
развој међународних привредних односа. Иза импресивних резултата 
крије се низ проблема од којих многи произлазе из уговорних одредби и 
националних прописа којима се регулише овај вишеслојно-уговорни од-
нос. У циљу њиховог превазилажења присутна је тенденција развоја 
супстанцијалног насупрот колизионом методу. Ово из разлога што је 
колизиони метод водио примени механизма међународног приватног 
права које означава примену државног права. Метод непосредног регули-
сања уговорног односа са елементом иностраности манифестује се кроз 
унификацију и хармонизацију делова грађанског и трговачког права.

Међународни карактер уговора о јавним радовима представља 
сведочанство његове припадности транснационалном правном поретку 
који постоји заједно са принудама произашлим из унутрашњих правних 
поредака, чије разлике тежи да постепено апсорбује.

Европско уговорно право представља део процеса европских ин-
теграција који се темељи на интензивној активности европског зако-
нодавства у стварању европског униформног права у складу са Уговором 
о ЕЗ (чл. 151 ст. 1). Заједница има обавезу да „доприноси развоју културе 
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држава чланица уз поштовање њихове националне и регионалне разно-
ликости уз истовремено истицање заједничког културног наслеђа“.

Процес стандардизовања праксе има тежиште пре свега у ства-
рању трговачких обичаја и уговорних техника и израза од стране опе-
ратера.

Кључне речи: унификација, хармонизација, уговор, јавни радови, дирек-
тиве, уговорно право.

I Уводне напомене

Унификацијом и хармонизацијом уговорног права уопште от-
клањају се препреке у одвијању међународних пословних трансакција, 
што са своје стране доприноси развоју међународног промета роба, ус-
луга и капитала. Потреба стварања униформног уговорног права реа-
лизује се кроз различите инструменте унификације и хармонизације у 
циљу превазилажења разлика између појединих националних правних 
система. Инструменти којима се остварује идеја о креирању униформ-
ног уговорног права су многобројни и различити. Једнообразна решења 
међународних уговора које закључују државе у најразличитијим облас-
тима постају део домаћег правног система. Тако нпр. Бечка конвенција 
о међународној продаји робе представља општу кодификацију права 
међународне продаје робе. Ипак проблеми као што су компликовано 
усаглашавање ставова различитих држава у процесу закључивања уго-
вора и изналажења заједничких решења, време које је потребно да се 
изрази пристанак на обавезивање уговором после аутентификације тек-
ста, проблем примене уговора у земљама потписницама и сл. намећу 
потребу проналажења ефикаснијих инструмената унификације и хар-
монизације уговорног права. Европска унија у том смислу напушта кон-
венцијски систем и настоји да процес уједначавања и прилагођавања 
правних прописа заокружи у оквиру извора секундарног законодавс-
тва. Примаран значај у процесу унификације и хармонизације уговор-
ног права на нивоу Европске уније имају директиве којима су регулиса-
не различите области уговорног права.

На европском и међународном нивоу унификације и хармони-
зације уговорног права значајну улогу остварују и модел-закони, међу 
којима је најзначајнији Модел-закон UNCITRAL–а о међународној тр-
говинској арбитражи, општи услови пословања, типски уговори, трго-
вачки обичаји, стандардни термини, пракса уговорних страна, правни 
водичи, правилници и други извори новог lex mercatoria од стране про-
фесионалних асоцијација и међународних организација.
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Општеусвојен концепт аутономије воља странака различитих на-
ционалних права подразумева позитиван став према важности слободе 
воље уговорних страна у процесу унификације и хармонизације уговор-
ног права. У том смислу формулисана су посебна начела на европском 
и међународном нивоу која представљају тежњу ка превазилажењу раз-
лика националних система уговорног права. Тако су на међународном 
нивоу усвојена UNIDROIT начела међународних трговачких уговора 
(Principles of International Commercial Contracts) од стране Међународног 
института за унификацију приватног права а на европском нивоу Наче-
ла европског уговорног права од стране Комисије за европско уговорно 
право. Ова документа представљају необавезујућа акта која садрже оп-
шта уговорна начела као извор савременог аутономног права међуна-
родне трговине. Начела постављају темеље на којима треба надограђи-
вати становишта о правом смислу правила постојећих униформних аката 
од стране међународних/националних судова и арбитража. Принципи 
представљају модел по коме треба вршити унутрашњу и међународну 
унификација уговорног права и израду нацрта закона са коментарима.1

Стандардизовање уговорног права у области извођења јавних ра-
дова неопходно је у секторима који измичу обичајима оператера и који 
премашују могућности међународне арбитраже. То је посебно случај 
са правилима примене јавних уговора и техничких норми на снази у 
свакој земљи. Разноврсност првих доприноси раздвајању међународних 
уговора а неједнакост других допушта постојање разлика које ни пракса 
ни међународна арбитража не могу да превазиђу.

Модел Европске заједнице је најбољи пример стандардизовања 
правила о јавним уговорима. Он доприноси стварању националних ус-
лова који омогућава реализовање истински јединственог заједничког 
уговора о јавним радовима.

II Хармонизација националних права

Заједничко право пружа правни оквир који уговорним странама 
у оквиру Европске заједнице омогућује да равноправно са локалним 
конкурентима одговоре на позив на понуде и да изврше уговор. Оно се 
темељи на начелима слободе кретања робе и радника као и слободног 
оснивања предузећа и слободном пружању услуга.2 Усвајање заједнич-
ких директива означава настојања да се те слободе реализују у области 
јавних уговора о радовима.

1 Ближе о томе: Маја Станивуковић, Мирко Живковић, Међународно приватно пра-
во (општи део), Београд, 2004, стр. 402.

2 Римски уговор, чл. 52 и 53.
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Стандардизација националних права почива на забрани сваке 
дискриминације по основу националности и квантитативних ограни-
чења при увозу као и свих мера истог дејства између држава чланица. 
Прво правило је применљиво на односе извођача и локалне самоуправе 
током вршења јавних радова имајући у виду да је нужно да се уговор 
реализује у истим условима који важе за локалне конкуренте. Друго 
правило је значајно у мери у којој би се у прво време и пре усвајања 
било каквог посебног процеса по овом питању омогућило обустављање 
дискриминаторске политике и укидање препрека у увозу опреме и ма-
теријала потребних за реализацију јавних радова.

Усвајањем заједничких прописа у односу на акционарска друшт-
ва, нарочито у односу на групмане постављен је правни оквир сарадње 
међу предузећима.3 Стварање привремених групмана, који обухватају 
страна и локална предузећа неопходно је за реализацију великих про-
јеката јавних радова и добро прилагођено структури европске грађе-
винске индустрије. Читав низ проблема у области реализације великих 
инфраструктурних планова у великој мери решава могућност оснивања 
европског акционарског друштва посебно у односу на стварање конце-
сионарског тела задуженог за финансирање, градњу и коришћење једног 
нацрта.4

Слободан промет капитала, пореска хармонизација и развој евро-
пског социјалног права индиректно доприносе отварању националних 
уговора о јавним и приватним радовима обезбеђивањем истих услова 
за конкуренцију.

1. Специфичнo регулисање

Реализација заједничког тржишта подразумева поштовање ос-
новних правила слободне конкуренције од стране јавних и приватних 
оператера унутар Заједнице. У области јавних радова циљ Европске за-
једнице јесте да се оконча природна тежња јавних управа да помажу 
локална предузећа на уштрб еквивалената у државама чланицама. Ос-
тваривање овог задатка везано је за усвајање специфичних прописа као 
одраз специфичног секторског приступа у процесу усклађивања прав-
них норми, који ће бити укључени у национална права. Меродавност 
специфичног прописа односи се на одређене обавезе које имају за пред-
мет обезбеђивање веће прецизности доделе уговора.

3 Директиве 78/855 и 82/891 о спајању и подели акционарских друштава; Пропис 
2137/85 Савета од 25. јула 1985. о европском групману из економских интереса.

4 Christian Gavalda, „La société anonyme européenne selon le projet de règlement du 25 
août 1989“, Actualité Législative Dalloz, 4/1991, стр. 23; Baudeu Guy, „Les enjeux de la 
société européenne“, Revue de Droit des Aff aires Internationales, 1990, стр. 909.



1–4/2009. Марија Крвавац (стр. 383–396)

387

Прва генерација директива усвојених у области јавних уговора 
уопште имала је задатак уклањање ограничења која су спречавала опе-
ратере из заједнице да изврше своје обавезе у истим условима са ис-
тим правима као и национални извођачи. Директива 71/304 Савета од 
26.7.1971. односила се на законодавне и уредбене прописе и на управну 
праксу уколико би из њих произлазио дискриминаторски положај јед-
них на штету оператера из других земаља. То се посебно односи на про-
писе о кредитима, помоћи и субвенцијама, као и на начин снабдевања 
материјалима чији надзор врши држава која је расписала тендер.5

Директива бр. 71/305 Савета ЕЗ од 26.7.1971. године учинила је 
покушај прве координације националних поступака за уговоре о јавним 
радовима. Поље примене ове директиве било је ограничено у смислу да 
се она није односила на концесионаре јавних радова, на радове ван сек-
тора водовода, електричне енергије, саобраћаја и телекомуникација.

Сектор испоруке је такође био обухваћен изворима секундарног 
права. Усвојене су две директиве и то директива Комисије Европске 
заједнице 70/32 од 17.12.1969. која се односила на снабдевање државе, 
њених територијалних јединица и правних лица са јавноправним овла-
шћењима производима и директива Савета ЕЗ 77/62 од 21.12.1976. го-
дине која се односила на координацију поступака закључивања јавних 
уговора о испоруци робе.6

Прва генерација директива није испунила очекивања.7 Усвајање 
Јединственог европског акта, којим су измењени и допуњени оснивачки 
уговори 1986. године и Беле књиге од стране Комисије ЕЗ актуелизована 
су питања промене и проширења дејства позитивних прописа. Јединс-
твеним европским актом у уговор о Европској заједници је уврштен чл. 
95 којим је омогућено једноставније усклађивање правних норми. Сход-
но овој одредби могуће је доношење одлука квалификованом већином. 
Белом књигом „Стварање заједничког тржишта“ Европска комисија је 
најавила нову стратегију у смислу да треба тежити хармонизацији само 
у оним областима где је она неопходна док се у осталим случајевима 
могу обострано признавати национални прописи.8 Даљи период карак-
терише секторски приступ усклађивања права заједнице на пољу уго-
ворног права.

5 Прва генерација директива JOCE бр. L 185 од 16.8.1971.
6 Друга генерација директива у JOCE бр. L 185 од 16.8.1971, у односу на испоруку 

опреме у JOCE бр. L 13 од 15.1.1977. О овој директиви в. CJCE, 20.3.1990, случај 
С–21/88 Pont Italiana SPA, Судска тужба бр. 08/90, стр. 3. 

7 Christine Bréchon-Moulènes, „Les marchés publics européens – l’échec des directives. 
Travaux et fournitures de 1971 et 1976“, Revue Française de Droit Administratif, No. 
5/1989, стр. 8.

8 Бела књига комисије Европском савету од 14.6.1985. СОМ (85) 310.
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У сектору јавних радова директива „испоруке“ из 1976. године 
је измењена директивом од 22.3.1988. године а директива „радови“ из 
1971. директивом 89/440 од 18.7.1989. године.9 Изворима секундарног 
права Заједнице додата је нова директива од 21. децембра 1989. године 
у циљу постизања координације законодавних, уредбених и управно-
правних прописа који су се односили на поступак по жалби у области 
закључења уговора о јавним радовима и испоруци робе.

Уговори о јавним радовима у секторима изван водопривреде, про-
изводње и дистрибуције електричне енергије, саобраћаја и телекомуни-
кација били су отворени за конкуренцију директивом Савета 90/531 од 
17.9.1990. године.

Директива Савета 93/37 од 14.6.1993. године о координацији про-
цедуре о уговорима о јавним радовима примењује се на уговоре који се 
односе на пројектовање и реализацију радова у области грађења, грађе-
винарства и инсталација.10 Она се не односи на јавне радове у области 
експлоатације, транспорта и дистрибуције пијаће воде, производње и 
дистрибуције електричне енергије и у области телекомуникација. Про-
цедура о уговорима о јавним радовима подразумева поступак доделе 
уговора у односу на који је директивом предвиђена могућност пријављи-
вања свих заинтересованих уговарача на расписан тендер. Поред тога, 
поставља се и могућност ограничене процедуре у смислу да се на јавни 
тендер могу јавити само уговарачи по позиву или када у одређеним слу-
чајевима наручилац радова врши одабир одређених односно одређеног 
уговарача и прецизира услове под којим ће се уговор закључити.

2. Ефикасност прописа

Интернационализација представља иницијативу власника радова 
који, да би реализовао јавне радове, има у виду оператере на међународ-
ном плану како би у случају недовољне способности локалне индустрије 
доделио уговор страном извођачу. У том случају је позив на међународ-
ну конкуренцију уређен изворима права Заједнице без обзира на мо-
гућности локалне индустрије.11 Међутим, у томе може лежати и извор 
тешкоћа у примени прописа Заједнице. Такав је случај када заједнички 
пропис намеће слање заједничког позива на понуде док правила угово-

9 О овој директиви Hubert André-Dumont, Mitchell Shelowitz, „Th e amendment of 18 
July 1989 of EEC Directive 71/305 and the coordination of national procedures for award 
of public works contracts in the countries of the European Community“, ICLR, 1990, 
стр. 5.

10 OJ L 111, 30.4.1994.
11 Vera Van Houtte, „Th e impact of Europe upon the construction industry“, ICLR, 1991, 

стр. 209.
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ра у трговинском смислу назначују супротно, посебно када постоји ло-
кална индустрија способна да одговори плану извођења радова. Ипак, 
управо могућност оператера из ЕЗ да подносе понуде равноправно са 
локалним еквивалентима даје шансу овим последњим да покажу ефи-
касност на сопственом тржишту.

Ефикасност координације националних поступака доделе уговора 
зависи истовремено од величине планираних јавних радова, способнос-
ти локалне индустрије да одговори на њих, и од предузећа која су заин-
тересована или могу имати интерес у њиховој реализацији.

Велики европски оператери јавних радова су по правилу окренути 
међународном тржишту те се стога већим делом управо на средња пре-
дузећа односе прописи који омогућавају значајније отварање тржишта 
конкуренцији ЕУ.12

Тржиште малих оператера јавних радова је неминовно нацио-
нално, регионално. У том смислу би се могао извести закључак да ни 
најнапреднији заједнички пропис неће утицати на отварање национал-
них тржишта више него што она то већ јесу. Наиме, све земље чланице 
Европске уније имају развијену индустрију јавних радова способну да 
одговори националним потребама, изузимајући велике радове који су 
предмет конкуренције на међународном нивоу.

Заједнички термини и правни оквир европског уговорног права 
треба да су у функцији повећања квалитета права Уније на терену уго-
ворно-правних прописа, посебно уговора од највеће важности за пос-
ловни промет између земаља чланица, као што су уговори о купопро-
даји, о јавним радовима, пружању најразличитијих услуга и др.

3. Техничке норме

Период до средине осамдесетих година прошлог века одликовао 
се процесом усвајања прописа у Европској заједници по принципу јед-
ногласности у законодавним органима. У циљу превазилажења при-
лично успореног законодавног процеса утврђено је правило узајамног 
признавања једнаких националних стандарда. На тај начин је избегну-
та хармонизација а прихваћено узајамно признавање које се нарочито 
примењује у области техничких стандарда.13 У области уговорног права 
овај модел хармонизације је неодговарајући у процесу његове европеи-
зације.

12 О томе в.: Glavinis Panayotis, Le contrat international de construction, Paris, 1993, стр. 
586.

13 В.: Радован Вукадиновић, Како усклађивати домаће прописе са правом Европске 
уније, Крагујевац, 2004, стр. 73.
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Техничка норма представља веома широк појам који се прописује 
од стране органа за норматизацију у техничким зборницима.14 Овим 
нормама се одређују техничке карактеристике објекта који је предмет 
радова. Поред њих постоје и норме које описују технику радова или 
посебан поступак. Позивање на техничке норме омогућује странама 
да прецизирају обавезе оператера (средства која ће бити коришћена, 
технику радова, опрему и грађевински материјал) и да одреде предмет 
уговора (посебни технички подаци) а да при том не морају прецизно 
да опишу квалитет, особине димензије и симболе опреме, материјала 
и других грађевинских производа.15 Питање примене норми које пред-
виђа наручилац радова не може бити предмет расправе са подносиоци-
ма понуда.

Различитост важећих техничких норми у оквирима националних 
тржишта представља проблематику са којим се сусрећу предузећа у 
реализацији јавних радова у иностранству. Значај овог питања је уто-
лико већи када се има у виду интензивна индустријализација сектора 
јавних радова до које долази широком употребом монтажних елемената 
и укључивањем у градњу све савременијих техничких постројења. Ре-
шења могу да произиђу само из процеса уједначавања унутар нацио-
налних права и регионалних организација као што су Европска унија и 
СТО (Споразум ГАТТ о техничким, трговинским препорукама из 1980. 
године).

Директива Савета 89/106 од 21.12.1988. означила је настојање да 
се укину разлике националних права у циљу слободног промета про-
извода намењених грађевинарству и инжењеријским конструкцијама. 
Њоме је постављен захтев да се реализацијом радова дође до „произ-
вода“ који ће одговарити намени и имати карактеристике које ће омо-
гућити да резултат радова испуни битне захтеве у односу на отпорност 
материјала, стабилност објекта, сигурност у случају пожара, услове у 
погледу хигијене, здравља и околине, сигурност корисника, звучну и 
термичку изолацију и управљање енергијом.

Резултат уједначавања на међународном нивоу укључује се у на-
ционалне прописе земаља које учествују у изради општих норми.

Улога финансијера реализације планова о јавним радовима је 
подједнако значајна као и улога кодификаторских органа. Интервенција 
има за циљ отклањање дискриминаторских техничких норми од стране 

14 Нпр. општи и посебни услови које је прецизирао AFNOR Norma NFP 03–011 у 
књизи општих клаузула за грађевинске радове. 

15 Аnne Penneau, Régles de l’art et normes techniques, Paris, 1989, предговор G.Viney, бр. 
13 и даље.
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корисника финансијских средстава. Она може да буде веома корисна, 
поготову у првом стадијуму доделе уговора.16

Са становишта наручиоца радова проблем различитих техничких 
норми није увек последица заштитничке политике. Техничке препреке 
могу да произађу из локалних обичаја и трговинске праксе што значи 
да није увек довољно отклонити проблем различитих техничких норми 
изменом позитивних прописа у одређеној земљи, већ је потребно узети 
у обзир и време прилагођавања локалне индустрије новим прописима.

Са становишта извођача радова основно питање је да ли техничке 
норме представљају императивна правила у земљи реализације радова 
од којих се не сме одступити. Одговор лежи у самој садржини дате нор-
ме. Локални прописи којима се регулише питање безбедности или хи-
гијене места реализације радова не представљају предмет преговора. С 
друге стране, норме о техничким подацима објекта и правила о техници 
реализације радова, као и сам поступак, представљају област диспози-
ције странака.

Извођач јавних радова има обавезу да се придржава договорених 
правила која одређују наручилац и надзорни орган у складу са евенту-
алним прописима о закључивању и реализацији уговора о јавним ра-
довима.17 Техничке норме представљају параметре предмета уговора за 
чије одређивање су надлежни послодавац и његов инжењер. Имајући у 

16 У том смислу наводимо пример из Колумбије где је требало да буде изграђена же-
лезница. Имајући у виду ширину шина примењен је европски стандард који је био 
различит у односу на северно-амерички. Представник заинтересоване стране-дуж-
ник није констатовао да су прихваћени стандарди били у корист европског про-
извођача шина те је обавестио колумбијске власти да нема приговора на понуду 
са оваквим подацима. После објављивања ових података неки северно-амерички 
произвођачи шина су се жалили Банци износећи аргумент према којим су ови по-
даци дискриминаторски. Банка се након тога обратила колумбијским властима и 
захтевала промену података што су ови одбили наводећи да је Банка те податке 
одобрила. Дошло је до обимне расправе након које је представник Банке признао 
да је управо она погрешила и да је одговорна.

17 У спору француског извођача радова и клијента из Северне Африке арбитражни 
суд је применио клаузулу 26 Услова FIDIC и одлучио: „Инжењер је интервенисао 
тек након интервенције локалне самоуправе да би променио техничке податке и 
учинио их сагласним одговарајућим прописима. Члан 26 се не примењује пошто 
обавезује страну уговорницу да се придржава одредби било које одлуке, закона 
или прописа локалне власти. Идеја садржана у уговору је да страна уговорница 
треба да се придржава прописа и одлука локалних власти када извршава своје 
обавезе. Клаузула не обавезује страну уговорницу да контролише поступање пос-
лодавца или инжењера по било ком пропису локалне заједнице када извршава 
своје задатке. Састављање уговорних правила је дужност послодавца и инжењера. 
Послодавац није дао никакав доказ да је поштовао прописе локалне власти када је 
поставио техничка правила посредством инжињера. Технички подаци су део дуж-
ности инжењера у смислу прављења нацрта, уз пристанак послодавца и у сваком 
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виду чињеницу да су техничке норме подложне честим променама, на-
ручилац може да укаже на оне које сматра да су најадекватније имајући 
у виду циљеве постизања одређеног квалитета и висину трошкова пред-
виђених у почетку реализације пројекта јавних радова.

III Пракса и уједначавање правила јавних радова

Одлучујући допринос у стандардизовању уговора о јавним радо-
вима остварује се кроз праксу и обичаје оператера. Они нису само учес-
ници у техничкој реализацији радова већ и финансијери и осигуравачи 
кредита у извозу, као партнери-дужници првих.

1. Трговачки обичаји

Бројни су текстови у којима се арбитри међународних арбитража 
позивају да узму у обзир трговачке обичаје у решавању спорова. Оби-
чаји међународне трговине свакако заузимају важно место у решавању 
спорова произашлих из уговора о јавним радовима.18 Међутим, и поред 
тога, примена обичаја није својствена међународној арбитражи. Наци-
онални судови се са своје стране често позивају на трговачке обичаје а 
према неким националним законима они су на то и обавезни.

Међународне арбитраже примењују обичаје као скуп прописа ме-
родавних за уговор. То више нису прости обичаји, споредни или до-
пунски у оцени понашања странака, тумачења споразума или у попу-
ни правних празнина, већ истинске правне норме.19 Ширење садржаја 
обичаја значи да њихова примена често укључује позивање на општа 
правна начела.20

У теорији преовладава мишљење да обичај у међународном 
контексту извођења јавних радова може да се установи као обичајни 
пропис, док је поистовећивање обичаја са општим правним начелима 
неприхватљиво.21 Општа правна начела су опште примене и не би се 

случају су део одговорности послодавца“, Случај ICC бр. 3790 из 1983. године (за-
пажање Glavinis, нав. дело, стр. 588).

18 В.: Clive Schmitthoff , International Trade Usages, ICC публикација бр. 440/4, 1988.
19 В.: Philippe Fouchard, Les usages l’arbitre et le juge, Mélanges Goldman, 1982, стр. 77. 

Аутор сматра да су обичаји истинске норме које треба да примене арбитри у про-
цесу одлучивања о неком спорном питању.

20 В.: Emmanuel Gaillard, La distinction des principes généraux du droit et des usages du 
commerce international, Paris, 1991, стр. 203.

21 В. Kahn Philippe, Les principes généraux de droit devant les arbitres du commerce 
international, JDI, 1989, стр. 319.
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могла ограничити на један једини међународни уговор ни на једну опе-
рацију међународне трговине.

Постоји више међународних тржишта и међународних индуст-
рија извођења јавних радова.

У споровима који супростављају оператере међународног уговора 
о градњи позивање на обичаје конкретног тржишта значи и проверу са-
гласности са међународним обичајима. Лоше познавање обичаја једног 
посебног тржишта онемогућава међународне арбитре да их препознају 
и они тада примењују обичаје оног тржишта које најбоље познају и на 
које су навикли.

Тржиште земаља у развоју, које није ни близу јединственог, има 
више посебних специфичних тржишта као што су арапско тржиште, тр-
жиште Африке, тржиште мање развијених земаља којима доминира ин-
тервенција међународних финансијских тела и др. Регионална тржишта 
обухватају азијско, тржиште источних земаља и заједничко тржиште 
Европске уније. Међународно тржиште не постоји као јединствено већ 
се односи на више мање или више отворених тржишта са свим својим 
специфичностима.

Организације какве су Европска унија и СТО прихватају као 
најједноставнији и најефикаснији начин стварања јединственог и ујед-
наченог међународног тржишта отварање према конкуренцији међуна-
родне индустрије градње и грађевинарства. Овај процес се не односи 
само на појединачна међународна тржишта већ и на националну индус-
трију. Индустрија градње је јединственија од респективног тржишта али 
је још далеко од тога да је уједначена.

Арбитар међународне арбитраже може увек лакше пронаћи оби-
чаје развијене у међусобним односима градитеља који су по претпос-
тавци уређенији него у односима са послодавцем.22

Свесна овакве ситуације FIDIC (Међународна федерација ин-
жењера консултаната) је настојала да у већем обиму укључи послодавце 

22 У спору који је супростављао два члана једног конзорцијума, једно египатско и 
једно француско предузеће, арбитражни суд је стао на становиште: „Све стране у 
уговору о оснивању конзорцијума су друштва која имају искуства у реализацији 
значајних уговора о градњи. Сигурно је да су она посветила посебну пажњу текс-
ту уговора... На основу општег правила код реализације уговора послодавац може 
посебним актима да промени, прошири или смањи обим радова, али без мењања 
основног предмета уговора. Сматрати да је градња друге производне линије која 
удвостручује капацитет фабрике цемента прост додатак уговореним радовима 
било би супротно сваком практичном искуству.“ Не само да суд претпоставља да 
су стране уговорнице саставиле уговор са највећом пажњом већ сматра сигурним 
да савршено владају уговорном техником у области грађења. Према томе, не може 
се признати да се удвостручење производног капацитета фабрике цемента може 
сматрати простом изменом радова. 
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у процес израде Услова за извођење грађевинских радова23 тако да је 
њихова улога добила на значају.

И поред широке примене ових услова остаје дилема да ли се могу 
кодификовати обичаји прекограничног тржишта јавних радова од стра-
не међународних асоцијација, имајући у виду да се ради о врло сложе-
ном сектору који се не може затворити у претходно створене формула-
ре а који би опет требало да се прилагоде мноштву различитих облика. 
Унификована правила се одликују једноставношћу и аутоматизмом који 
нису својствени реализацији уговора о јавним радовима.

IV Уговорне технике и обичаји

Међународни трговачки обичаји који се примењују на широком 
плану, тако да пословни људи ангажовани у међународној трговини 
очекују да ће их се уговорнице придржавати, несумњиво су значајни 
на пољу уједначавања правила уговорног права. Из њих могу произаћи 
различите технике и уговорни термини у циљу реализације великих 
планова јавних радова. Ако није другачије уговорено обичаје одређује 
судија на тај начин што их примењује прећутно имајући у виду да су 
уговорним странама били познати од раније или се претпоставља да су 
им били познати с обзиром на широко поље примене у међународној 
трговини. Уговорну технику одређују саме стране уговорнице. То значи 
да се арбитар међународне арбитраже не би могао позвати на ону уго-
ворну технику коју саме странке нису примениле.

Сва национална уговорна права признају учесницима међународне 
трговине највећу слободу у заснивању уговорног односа, у складу са кон-
цептом аутономије воље сем у односу на императивна правила. Но без 
обзира на то, правна техника и уговорни термини произлазе из државног 
меродавног права. Странке не започињу реализацију свог пословног пла-
на тако што на међународном нивоу траже уговорну технику и термине 
које ће усвојити, већ предлажу ону која одговара техничким, финансијс-
ким и трговинским понудама а потом консултују меродавно право које је 
тако сведено на споредну улогу. Уговорна техника коју су странке изабра-

23 В. запажање J. G. Eldrige (FIDIC) о питању да ли послодавци треба да учествују у 
припреми 4. издања Услова FIDIC: „Ми би смо то веома волели. Проблем је што 
смо до сада били прилично немоћни да заинтересујемо било ког клијента да учест-
вује у припреми али се могу схватити разлози. Клијенти који су то већ доста дуго, 
као што су Central Electricity Board (Министарство Електропривреде) у Енглеској, 
развили су сопствене услове уговора. Али, широм света клијенти су тако бројни 
и имају тако различите приступе градњи да је веома тешко добити документ који 
би свима одговарао.“ Arab Funds-FIDIC семинар Abu Dhabi 5–6. новембра 1983, 
публикација FIDIC, стр. 117.
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ле не би смела да буде насагласна са императивним прописима меродав-
ног права или нормама непосредне примене неког другог права.

С друге стране, може се слободно рећи да већину уговорних тех-
ника које се користе у међународном контексту добро познају и регули-
шу национална права нормама о извођењу јавних радова, тако да нема 
потребе да се проналазе нови термини прилагођени специфичностима 
међународног тржишта.

Нове уговорне технике у процесу закључења уговора о јавним радо-
вима су малобројне када се ова област упореди са другим међународним 
правним пословима и углавном су производ маште оператера. У складу 
са сложенијим планом изградње управо се користе техника „кључ у руке“, 
BOT (build-operate-transfer) систем или joint venture у области изградње 
некретнина. Веома је мало места за допринос учесника јавних радова на 
међународном плану у изради уговорних техника и термина. Већина њих 
се позајмљује из националних права. Такав је случај и са књигом Усло-
ва FIDIC који су засновани на британском националном праву и који се 
примењују под дејством различитих националних права.

Уговорне технике које су преузете из појединачних националних 
права и под утицајем тих права примењене губе свој првобитан стручни 
значај да би сачувале оно што представљају за праксу. На првобитно пра-
во се зато треба позивати уз значајан опрез 24 и из истог разлога примарно 
применити обичаје којима национална права дају функцију тумачења.

Marija KRVAVAC, Ph.D
Associate Professor at the Faculty of Law, Kosovska Mitrovica

HARMONIZATION IN THE FIELD OF CONTRACT 
LAW ON PUBLIC WORKS

Summary

Determination of uniform public-private contract law should consider 
both international and domestic elements, as well as numbers of other elements 
considered in trade transactions that infl uences development of international 
trade relations. Th e impressive achievements are hiding numerous problems 

24 В.: Batiff ol Henri, Lagarde Paul, Droit international privé, Paris, 1974, стр. 270. Примену 
овог права сматрају разумним пошто ће оно омогућити тачно тумачење и спро-
вођење уговора. В. contra пресуду од 1.3.1954 –Арбитражни суд Трговачке коморе 
Чехословачке, JDI, 1956, стр. 468.
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that are products of the contract provisions and national laws regulating this 
multifaceted contract. Th e problem could be solved by setting of substantial in-
stead of collision method. Nevertheless, the collision method, as an international 
private law mechanism, always results in a state law. Contrary, direct method of 
international private law in contracts manifest it’s self through unifi cation and 
harmonization in both civil and trade law.

International character of public private contracts argue on existing of 
transnational legal system that is parallel to national compulsory rules intended 
to be absorbed by it.

European contract law seams to be a part of European integrations based 
on article 151, 1 of Contract on EC. “Th e Community is obliged to contribute 
to development of culture in state counties respecting the national and religious 
diff erences pointing out the common cultural in heritage.”

Unifi cation process appears through creating of commercial customs and 
special contractual techniques and provisions.

Key words: unifi cation, harmonization, public works, contracts, directives, 
contract law.
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НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ LEASING ПОСЛА
У СРБИЈИ

Резиме
У пословној пракси постоје различити облици leasing послова; док 

финансијски leasing послови омогућавају специфично инвестиционо фи-
нансирање набавке опреме и као такви су врло значајна појава у при-
вредном животу, нефинансијски облици leasing-a спадају у категорију 
услужних делатности и не разликују се много од класичног посла заку-
па. Нормативно уређење различитих типова leasing послова мора бити 
адекватно њиховој природи. У раду се анализирају прописи (директни и 
индиректни) који уређују различите типове leasing послова у Србији.

Кључне речи: финансијски leasing, оперативни leasing, Закон о leasing-у, 
царински аспекти leasing-a, порески третман leasing-a.

I Појам leasing посла и његово нормативно уређење
Од како се појавио, педесетих година прошлог века у америчкој 

пословној пракси, leasing посао се проширио на све континенте и све 
привредне системе, постајући један од (нај)погоднијих метода инвести-
ционог финансирања.1 Док је у почетној фази своје експанзије „освајао“ 
превасходно развијене тржишне привреде, распадом социјалистичког 
начина привређивања, leasing се, као ефикасан метод финансирања, 
учесталије јавља и у земљама у развоју и транзицији.

1 О leasing-у као методу финансирања инвестиција в. код: И. Спасић, Уговор о leasingu, 
Београд, 1990, стр. 40.
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Када се говори о нормативном уређењу области leasing пословања, 
треба имати у виду да се ова област може уређивати са једне стране ди-
ректно, законима који се непосредно тичу leasing посла и његовог фун-
кционисања, и индиректно, прописима који (непосредно) уређују неку 
другу привредну област (трговину, порезе, царине итд.), а leasing посао 
уређују само делимично и то са одређеног аспекта. Треба нагласити да 
развијени привредни системи, амерички, пре свега, нису имали већу 
потребу за детаљним уређењем овог посла, будући да је пословна прак-
са изградила практично све аспекте његове реализације.2 За разлику од 
САД, лидера у развоју leasing пословања, неке развијене европске земље 
(Француска, Белгија) су донеле законе у области финансијског leasing-a 
(кредитног, односно финансијског закупа), али ово уређивање је било 
углавном рудиментарно.3 Прелазећи на концепт тржишне привреде 
земље у транзицији су исказале велику потребу за финансијским средс-
твима и инвестицијама различите врсте. Будући да нису имале уходану 
пословну праксу (као земље са развијеном тржишном привредом и раз-
вијеним leasing пословањем) земље у транзицији су морале нешто учи-
нити да би „обезбедиле“ сигурније функционисање leasing пословања у 
својим условима. Као најсигурнији пут, који је уз то био примерен и 
традицији civil law-а, изабрано је законско уређивање leasing посла;4 у 
складу са тим законе о leasing-у донело је више земаља у транзицији (ре-
цимо, Русија, Румунија, Македонија итд.). У ову групу земаља спада и 
Србија.

II Правни режим финансијског leasing-а

Правни режим финансијског leasing-а у Србији чине како прописи 
који се непосредно односе на финансијски leasing посао (Закон о финан-

2 Послујући све више и са земљама у транзицији и развоју и Сједињене државе 
су донекле промениле свој концепт у вези са нормативним уређивањем па су, 
ревизијама Јединственог трговинског законика (UCC), цело једно поглавље посветиле 
пословима закупа (leases). Решења су наравно одраз праксе (пословне и судске) која се 
годинама успостављала у овој области. У сваком случају поглавље које се односи на 
Leases фиксирало је конкретније одређене концeпте повезане са leasing пословањем; о 
новимама у вези са leasing пословима у UCC-у опширније у раду: И. Спасић, „Leasing 
посао у САД“, објављеном у тематском зборнику Увод у право САД, Београд, 2008, стр. 
251 и даље. 

3 О специфичностима законских решења у овим земљама видети у радовима: И. 
Спасић, „Развој, специфичности и нормативно уређење leasing посла у Француској“, 
Страни правни живот, 2008, бр. 1, стр, 139 и даље; И. Спасић, „Нормативно уређење 
leasing посла у Белгији“, Страни правни живот, 2008, бр. 3, стр. 216–220.

4 О потреби законског регулисања нових врста уговора видети код: Т. Мајер, „Потреба 
законског регулисања нових врста уговора у земљама са традицијом грађанског 
закона“, Право и привреда, бр. 5–8, 2005, стр. 306 и даље.
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сијском leasing-у) тако и „посредни“ прописи (порески, царински, трго-
вински, финансијски) који садрже извесне одредбе које се односе на фи-
нансијске leasing послове (а примарна област уређивања им је нека друга). 
Најзначајнији су, наравно, прописи који се непосредно односе на сам 
leasing посао, стога ће о њима бити највише речи. Од посредних прописа 
биће поменути (само) они који би требало да подстичу leasing посао и 
његову ефикасну употребу, то су пре свега царински и порески прописи.

Треба нагласити да није свеједно о коме се типу leasing посла ради; 
да ли је у питању финансијски leasing посао, као привредни посао фи-
нансирања инвестиција, или остали облици leasing посла, пре свега опе-
ративни leasing, рентинг и слично, као облици услужних делатности.5 
Различити облици leasing послова се међусобно веома разликују не само 
по значају који имају за привреду него и по својој основној (уговорној) 
природи. Док је финансијски leasing (метод финансирања инвестиција) 
због својих специфичних пословних особина постао специфичан и у 
уговорном смислу, облици оперативног (нефинансијског) leasing-а то 
нису, па су они заправо остали класични облици уговора о закупу. Неки 
правни системи уређују једним прописом све облике leasing-а (што је 
ипак ређа варијанта), док други имају посебне прописе за финансијски, 
а посебне за остале облике leasing-а (ови потоњи најчешће се уређују 
општим одредбама облигационог права). У Србији само финансијски 
облик leasing-а је уређен специјалним законом (Закон о финансијском 
leasing-у) док се остали облици leasing-а уређују одредбама Закона о об-
лигационим односима. Будући да се у Србији припрема велика кодифи-
кација материје грађанског права, предвиђено је да (будући) Грађански 
законик садржи одредбе које би се односиле и на нове врсте уговора; 
међу тим новим уговорима нашао би се наравно и leasing. Према једном 
од предложених радних концепата6 овај облик leasing-а је искључиво 
нефинансијски, док би финансијски leasing „остао“ уређен Законом о 
финансијском leasing-у – као lex specialis-ом. Стога ће бити речи и о ко-
нципираном предлогу нефинансијског leasing-а.

1. Закон о финансијском leasing-у

Закон о финансијском leasing-у7 је непосредно уредио само трос-
трани облик финансијског leasing посла (тзв. тространу финансијску 

5 О разликама између различитих облика leasing послова в.: И. Спасић, „Основни 
концепти leasing посла и уговора“, Страни правни живот, 2004, бр. 2–3, стр. 232 –
235.

6 Радна верзија објављена у часопису Правни живот, 2007, бр. 11, стр. 277 и даље. 
7 Закон је донет 2003. год. (Службени гласник РС, бр. 55/2003); измене и допуне закона 

су усвојене 2005. год. (Службени гласник РС, бр. 61/2005).
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leasing трансакцију),8 остављајући друге облике leasing посла решењима 
Закона о облигационим односима; то значи да су, поред нефинансијских 
облика leasing-а, оваквом уређивању препуштени и извесни веома сло-
жени и компликовани облици директног leasing-а који могу постојати 
(и постоје у пракси нарочито развијеног leasing пословања).

Предмет финансијског leasing посла, у складу са одредбама зако-
на, може бити само покретна, непотрошна ствар (појединачна опрема, 
возила, машине, као и читава постројења). Потребно је да опрема буде 
намењена пословним сврхама, што је нарочито истакнуто.9 Закон се 
не односи на непокретности. Поред области на коју се односи, закон 
је прецизирао и (обавезну) садржину leasing уговора; уговором морају 
бити утврђени његов предмет, износи укупне и појединих рата leasing 
накнаде, време плаћања износа накнаде као и рок трајања уговора; по-
ред ових обавезних, уговор може садржати и друге елементе.10 Закон је 
прописао и обавезну писмену форму leasing уговора. Закон је утврдио 
само минимални рок на који се уговор може закључити (доња граница); 
leasing уговори се не могу закључивати на рок краћи од две године.11

Што се тиче питања субјеката који се могу бавити leasing пос-
ловима од примарног значаја је, наравно, питање ко се може појавити 
као давалац leasing-а, будући да се као корисник leasing-а може појави-
ти практично свако (и физичко и правно) лице. У изворном законском 
тексту је било утврђено да давалац leasing-а може бити (свако) привред-
но друштво које обавља ову делатност у складу са прописима. Из закон-
ског текста се није видело ни да ли је то била његова професионална (и 
једина) делатност или не. Овакво решење је било некомплетно, јер је 
остављало сувише места за произвољности и могућност злоупотребе.12 

8 Овај термин се користи у Конвенцији о финансијском leasing-у (Отава, 1988). Код 
тростране финансијске leasing трансакције појављују се три стране учеснице у пос-
лу; давалац leasing-а, корисник leasing-а и испоручилац предмета leasing-а; будући да 
нема средтсва за набавку опреме (која му треба за обављање привредне делатности) 
корисник leasing-а контактира поред испоручиоца опреме и са даваоцем leasing-а који 
треба да финансира ову набавку. Опрема се редовно испоручује директно кориснику 
leasing-а. Три учесника у послу закључују два уговора (уговор о испоруци и уговор о 
leasing-у).

9 То би уједно значило да се закон не односи на послове потрошачког leasing-а (велики 
део leasing послова у Србији иначе спада у категорију потрошачког leasing-а).

10 Рецимо, место, време и начин испоруке, својину (на предмету leasing-а), обавезу оси-
гурања, ризике и трошкове, обавезу монтаже, демонтаже, техничког одржавања (сер-
висирања), обуку кадрова, начин престанка уговора, опцију куповине, итд.

11 Познато је да leasing послови своје максималне предности показују у дугорочним 
формама (7–10 година или преко 10 година).

12 Највећи број земаља (како оних у развоју тако и оних са веома развијеним leasing 
пословањем) је утврдио приличне резерве у погледу тога који субјекти могу обављати 
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Измене и допуне закона (усвојене 2005. год.) су исправиле овај недо-
статак утврђујући обавезу привредног друштва да послове давања фи-
нансијског leasing-а обавља као искључиву (професионалну) делатност. 
Изменама и допунама закона уведена је још једна позитивна новина 
која се односи на издавање дозвола за бављање пословима финансијс-
ког leasing-а као и надзор над обављањем тих послова.13 Имајући у виду 
привредни значај и нарочито вредност финансијских leasing послова 
оваква „предострожност“ је веома корисна. Изменама и допунама зако-
на доста детаљно су утврђени органи и поступак за издавање дозвола и 
вршење надзора;14 дозволе издаје Народна банка, по поднетом захтеву 
заинтересованог привредног друштва,15 у складу са поступком пред-
виђеним законом. Истовремено Народна банка Србије врши и посао 
надзора над радом професионалног даваоца leasing-а. Одредбе о надзо-
ру су, као и оне о условима и начину издавања дозвола, доста детаљно 
утврђене законским одредбама и одређеним бројем подзаконских ака-
та. Што се тиче минималног новчаног износа за оснивање привредног 
друштва које би се бавило пословима (давања) финансијског leasing-а он 
је, и после измена и допуна, остао идентичан вредности датој у извор-
ном тексту и износи 100.000 евра (у динарској противвредности). Овај 
релативно ниски праг је утврђен како би се мотивисали потенцијални 
финансијери (даваоци leasing-а) да улажу у ову привредну делатност. За-
конски минимум капитала мора бити константно обезбеђен.

У склопу укупне проблематике вазане за финансијски leasing по-
сао, питања права и обавеза страна учесница у послу и са тиме повезане 
одговорности за неизвршење или неадекватно извршење тих обавеза, 
свакако су најзначајнија. Закон је доста исцрпно уредио питање права 
и обавеза сваког од три субјекта учесника у тространој финансијској 
leasing трансакцији, као и питање њихове потенцијалне одговорности, 
која следи уколико би извршење тих обавеза изостало.

Утврђујући одређени концепт одговорности уговорних страна, 
као примарни задатак, закон је конституисао и одређене заштитне мере 

послове давања финансијског leasing-а; резерве се односе на статусне и чињенице у 
вези са висином и врстом капитала. 

13 Издавање дозвола и надзор били су предвиђени у нацрту закона, али су у дефинитив-
ној верзији текста изостављени.

14 Опширније в.: Н. Цицмил, „Надзор НБС над обављањем послова финансијског 
leasingа“, Правни живот, 2008, бр. 12, стр. 814–816

15 Изменама и допунама Закона о финансијском leasing-у доста детаљно су утврђени ус-
лови за добијање дозволе, документација која се прилаже уз захтев, рокови (за доно-
шење решења и подношење пријаве за регистрацију). Измене закона утврђују и оба-
везе подношења годишњег извештаја, тражења сагласности у одређеним случајевима 
као и обавезу утврђивања средстава резерве.
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за уговорне стране (даваоца и корисника leasing-а). Као меру заштите 
даваоца leasing-а закон је предвидео излучно право према свим пове-
риоцима у случају стечаја корисника leasing-а; меру заштите корисника 
leasing-а представља одговорност за евикцију (правно узнемиравање) на 
страни даваоаца leasing-а.16 Одредбе о заштитним мерама су стандардне 
па о њима нема потребе опширније говорити.

Најзначајнија обавеза даваоца leasing-а је обавеза финансирања 
која се реализује набавком предмета leasing-а; ради реализације ове оба-
везе давалац leasing-а закључује уговор о испоруци са испоручиоцем оп-
реме. Будући да је само финансијер у послу, давалац leasing-а редовно ис-
кључује своју одговорност за материјалне недостатке набављене опреме 
(поготову што испоручиоца редовно бира сам корисник leasing-а). Што 
се тиче корисника leasing-а, његову најзначајнију обавезу представља 
плаћање leasing накнаде. Осим плаћања накнаде корисник leasing-а сно-
си и ризике и трошкове посла и осигурања, а има и друге „стандардне“ 
уговорне обавезе (преузимање опреме, њено одржавање, враћање пред-
мета leasing-а по истеку рока трајања уговора, итд.). Обавезе испору-
чиоца опреме, предвиђене законом, су уобичајене. У контексту права и 
обавеза странака у финансијском leasing послу неизвршење најважнијих 
обавеза даваоца и корисника leasing-а има тако далекосежне последице 
на успешност посла, да се последице неизвршења тих обавеза специјал-
но реглементирају у законском тексту. Законско регулисање одговор-
ности странака требало би да буде уређено тако да стране у уговору 
доведе у равноправан положај; у пракси је то, наравно, тежи случај па 
обично постоји извесна неравнотежа (идентичан случај је и са Законом 
о leasing-у).

У случају неизвршења, закашњења или испоруке са недостацима, 
корисник leasing-а може да одбије пријем (такве) испоруке или раскине 
уговор о leasing-у. Накнаду штете може тражити (само) од испоручио-
ца. Док се испорука не изврши (у складу са уговором) или се уговор не 
раскине корисник може (само) да обустави исплату рата leasing накнаде. 
Ако раскине уговор, корисник leasing-а има право на повраћај до тада 
плаћене накнаде (умањен за разуман износ, који представља накнаду за 
коришћење опремом).17

Једно од најважнијих питања повезаних са одговорношћу стра-
нака у leasing уговорима је питање последица неизвршења обавезе 

16 Обавеза заштите од евикције састоји се у обавези даваоца leasing-а да интервенише 
уколико је корисниково право коришћења на опреми угрожено појавом лица које се 
позива на јачи правни основ (у вези са опремом) од његовог. Тај (јачи) правни основ 
може бити право својине, али може потицати и од судске одлуке. Закон је предвидео 
да се одговорност даваоца leasing-а за евикцију не може уговором искључити нити 
ограничити.

17 Углавном идентична решења садржи и Конвенција о финансијском leasing-у.
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плаћања leasing накнаде; решење овог питања има најтеже реперкусије 
по корисника leasing-а. Строгост последица неизвршења ове обавезе ка-
рактеристична је за пословну праксу (уношење казнених клаузула у уго-
воре), а специфична је и за одговарајуће одредбе међународне Конвен-
ције о финансијском leasing-у. Решења која нуди српски закон у великој 
мери су слична са онима из Конвенције18 али су од њих строжа, лошија 
и нејаснија; ова решења спадају, нажалост, међу „слабије“ одредбе овог 
закона. Закон, наиме, даје право даваоцу leasing-а да раскине уговор ако 
корисник задоцни већ са исплатом прве рате leasing накнаде, није јас-
но зашто кориснику, у овом случају, није дата шанса (коју признаје и 
Конвенција за случај блаже повреде) да исплати доспели износ неплаће-
не накнаде, увећан за камату и трошкове. Уколико, после исплате прве 
рате, корисник leasing-а задоцни са исплатом једне или више рата, чији 
износ достиже четвртину укупне leasing накнаде (ова експликација тре-
ба да укаже на битност повреде обавезе), давалац leasing-а, у складу са 
одредбама закона, стиче право да тражи све будуће износе leasing нак-
наде, са каматом,19 или пак, да расине уговор. Без обзира да ли су овак-
ва решења оправдана или не треба истаћи чињеницу да закон говори о 
исплати будућих износа leasing накнаде са каматом; камата је санкција 
за доцњу, код обавезе исплате износа будућих рата нема доцње, па не 
треба да буде ни камате. Закон даље продубљује концепт кориснико-
ве одговорности предвиђајући могућност раскида уговора и у случају 
неисплате једне рате уколико из датих околности може да се закључи 
да ни остале рате накнаде неће бити плаћене. Ова одредба је углавном 
сувишна, осим тога даје могућност даваоцима leasing-а, који су и онако 
јача страна у уговору, да злоупотребљавају могућност процене очиглед-
ности неиспуњења уговора. Закон је иначе предвидео обавезу даваоца 
leasing-а да, пре него што раскине уговор, да кориснику накнадни рок за 
извршење обавезе, што је у потпуности у складу са правилима уговор-
ног права.

Решења у вези са одговорношћу за неизвршење обавезе плаћања 
накнаде, предвиђена законом, су иначе диспозитивног карактера. Бу-
дући да су предложена законска решења у вези са одговорношћу корис-

18 Конвенција је предвидела неколико „ступњева“ одговорности корисника leasing-а, од 
најблаже, која се састоји у обавези накнаде приспелих износа накнаде са каматама и 
трошковима, до убрзане исплате свих будућих износа leasing накнаде (када је то уго-
вором предвиђено), или повраћаја опреме и дуговања накнаде штете, у случају раски-
да, када је повреда уговорне обавезе битна. 

19 Исплата будућих износа leasing накнаде представља изузетно тешку санкцију по ко-
рисника leasing-а, имајући у виду чињеницу да укупан износ накнаде увек прелази на-
бавну цену опреме. Исплата будућих износа накнаде у случају неплаћања рата уоби-
чајена је у пракси leasing пословања у форми тзв. казнених клаузула.
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ника leasing-а конципирана веома строго по слабију уговорну страну, 
могућност уговорног мењања одредаба овог члана неће побољшати ње-
гов положај.

Поред врло строгих правила о одговорности корисника leasing-а, 
закон је предвидео (поред излучног права) још једну меру обезбеђења 
даваоца leasing-а; то је могућност одузимања предмета leasing-а по по-
себном поступку (предвиђен чл. 30).20 Чињеница је да пословна прак-
са практикује одузимање предмета leasing-а у одређеним случајевима, 
такође је чињеница да давалац leasing-а може имати потребу за обез-
беђењем свога потраживања, ипак, треба приметити да ниједан до сада 
конципирани национални закон земаља у транзицији не садржи изри-
читу одредбу о одузимању предмета leasing-а (овакве одредбе већ садр-
же уговорни формулари и даваоци leasing-а их намећу код закључивања 
уговора). Конвенција о leasing-у такође не садржи овакве одредбе. Бу-
дући да је Србија земља у којој ће српски привредници још дуго вре-
мена бити углавном корисници leasing-а ова одредба (која свакако још 
више фаворизује даваоце leasing-а) је могла да изостане.21

Законске одредбе које се тичу окончања уговора (истек рока, про-
паст ствари услед више силе, раскид уговора), као и оне које се тичу 
опције куповине, су стандардне и уобичајене па их није неопходно на-
рочито истицати.

Једна глава изворног законског текста посвећена је регистру 
leasing послова; сви закључени финансијски leasing послови морају бити 
уписани у регистар, овај регистар има карактер јавне књиге, а упис нема 
конститутивни већ евиденциони карактер; упис, дакле, не конституише 
никакво право, већ само евидентира постојање посла. Евидентирање 
leasing послова уобичајено је и у другим земљама; конкретни видови 
евидентирања могу бити различити (објављивање у службеном гласилу, 
табла са натписом на самом предмету leasing-а, регистри и сл.). Сврха 
евидентирања је давање до знања трећим заинтересованим bona fi dae 
лицима да, у вези са одређеним предметом leasing-а, постоји специфи-
чан (закупни) однос.

У свом изворном тексту закон није одредио конкретне органе за 
вођење регистра; овај „пропуст“ је надокнађен текстом измена и допу-

20 Суд, на предлог странака, одређује рочиште на коме се споразумно утврђује да, у 
случају неплаћања leasing накнаде, давалац leasing-а има право на повраћај предмета 
leasing-а. Све се записнички констатује и потписани записник има снагу судског по-
равнања. Уколико корисник leasing-а не испуни обавезу плаћања накнаде и не врати 
опрему даваоцу leasing-а, давалац је овлашћен да суду поднесе захтев за доношење 
решења о одузимању предмета leasing-а и (његовој) предаји даваоцу leasing-а.

21 „Заштитничко“ понашање националног законодавца, у појединим случајевима, није 
неуобичајена појава, али се у тим случајевима, логично штити страна која је домини-
рајућа у националној привреди.
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на. Послове регистрације leasing послова обављаће Агенција за привред-
не регистре; измењени текст закона је утврдио и овлашћења, поступак, 
накнаду за вођење, податке који се уносе у регистар као и одредбе о 
брисању из регистра. Ово питање будући неспорно и не од превасходне 
важности неће бити детаљније разматрано.

2. Царински и порески прописи који се односе на
финансијски leasing посао

Многе земље које имају развијено leasing пословање у великој мери 
дугују тај развој повољном пореском третману leasing посла. За разли-
ку од пореског, царински аспект leasing посла није свугде заступљен (на 
њему никада не инсистирају развијене земље). Порески и царински ас-
пект посла (тамо где постоји) може бити стимулишући или дестимули-
шући по leasing посао. У Закону о финансијском leasing-у изостале су 
тзв. мере подршке22 овом привредном послу, што не значи да одређене 
мере које фаворизују или бар олакшавају реализацију овог посла уопш-
те не постоје.

Порески третман финансијског leasing-а уређен је Законом о изме-
нама и допунама Закона о порезу на промет.23 Закон утврђује даваоца 
leasing-а као обвезника пореза на промет; изузетно, у случају давања у 
leasing нових моторних возила и пловила која подлежу обавези годишње 
регистрације, обвезник пореза на промет је корисник leasing-а.

Пореску основицу у послу финансијског leasing-а представља тр-
жишна вредност производа који је предмет финансијског leasing-а. По-
реску олакшицу представља могућност изузимања од пореза на промет 
набавке односно увоза ствари ради давања у финансијски leasing. Порез 
на промет се, дакле, не плаћа на опрему која се набавља по основу уго-
вора о финансијском leasing-у. Аналогна пореска ослобођења предвиђе-
на су и код пореза на промет услуга.

Нови Царински закон је донет 2003. год.24 Овај пропис изричито 
не помиње посао финансијског leasing-а нити повластице које би он мо-
гао уживати, ипак одредбе које би се могле применити на leasing посао 
су оне које се односе на поступак привременог увоза. У складу са за-
конским одредбама о привременом увозу, царински орган одређује рок 

22 Под мерама подршке подразумевају се првенствено повластице царинског и пореског 
типа, које фаворизују неки привредни посао.

23 Закон је донет 2003. год. (Службени гласник РС, бр. 70/2003); основни Закон о поре-
зу на промет је донет 2001. год. (Службени гласник РС, бр. 22/2001); основни закон 
је имао више измена и допуна (Службени гласник РС, бр. 73/2001, 80/2002).

24 Царински закон (Службени гласник РС, бр. 73/2003).
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у коме се привремено увезена роба мора поново извести или одобрити 
ново царинско поступање или употреба те робе, при чему овај рок мора 
бити довољан за постизање сврхе привременог увоза. Изузетно, царин-
ски орган може и продужити рок привременог увоза на основу писме-
ног захтева заинтересованих лица. Утврђивање случајева привременог 
увоза са потпуним или делимичним ослобађањем од плаћања увозних 
дажбина препуштено је Влади.

III Концепт нефинансијског leasing-а
у (будућем) Грађанском законику

Сходно радном предлогу текста (будућег) Грађанског законика, 
уговором о (нефинансијском) leasing-у се сматра уговор којим једна уго-
ворна страна – давалац leasing-а, преноси на другу страну – корисника, 
овлашћење држања и коришћења предмета leasing-а на уговорено вре-
ме, а корисник за узврат плаћа leasing накнаду, у ратама. Предмет ове 
врсте leasing-а може бити покретна и непотрошна ствар.

Осим оригиналне дефиниције у законском предлогу, највећи број 
уговорних карактеристика leasing посла су „преузете“ из Закона о фи-
нансијском leasing-у (рок трајања уговора, амортизација, форма, ризи-
ци, опција куповине итд.). Овакав „изједначавајући“ концепт генерал-
но не одговара природи нефинансијског leasing посла; нефинансијски 
leasing посао је врста услужне привредне делатности, а његова уговорна 
шема је заправо идентична (класичном) уговору о закупу.25 Одступање 
решења конципираних у законском предлогу од природних карактерис-
тика нефинансијског leasing посла је евидентно и јавља се код највећег 
броја питања. Када се ради о року трајања уговора предложени мини-
мални двогодишњи рок је (за нефинансијски leasing посао) неадеква-
тан;26 рок код ове врсте leasing посла није одређујући фактор, за њега 
није везана економска амортизација нити неотказивост уговора. Стран-
ке утврђују рок својим споразумом, није потребно да га законски текст 
фиксира. Утврђивање писмене форме као обавезне је, такође, дискута-
билно; писмена форма је свакако пожељна када су у питању савремени 
привредни уговори (у пракси се они уосталом тако и закључују). Код 
утврђивања уговорне садржине, као обавезне, наведене су и неке ставке 

25 О сличностима и разликама leasing-а и закупа видети код: И. Спасић, „Leasing за-
куп или не, дилеме теорије и судске праксе“, Страни правни живот, 1993, бр. 1–2, 
стр. 99–104.

26 Узмимо на пример уговор о Rent-a-car-у (као један од облика нефинансијског, односно 
оперативног leasing-а), уколико би се овај минимални рок примењивао овакав уговор 
би био потпуно бесмислен.
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које ту не спадају, рецимо, време, место и начин испоруке (будући да 
се углавном ради о услужним делатностима заправо и нема „класичне“ 
испоруке), затим питање својине на предмету leasing-а,27 обавеза оси-
гурања,28 утврђивање ризика. Законски предлог утврђује и могућност 
уношења опције куповине, што никако није пракса код нефинансијских 
облика leasing посла; овај облик leasing-а не представља облик инвес-
тиционог финансирања већ врсту услужне делатности, те се опција ку-
повине и не подразумева. Што се тиче трошкова текућег одржавања и 
сервисирања предмета leasing-а, њих уобичајено сноси давалац leasing-а. 
Све поменуте категорије постоје и функционишу на одређени начин у 
пословној пракси развијеног света; решења која би била потпуно суп-
ротна уобичајеној и логичној пракси никако не би била препоручљива.

Када се ради о (предложеном) начину утврђивања leasing накна-
де, он је такође неадекватан; код нефинансијског leasing-а нема економ-
ске амортизације предмета leasing-а у току једног трајања уговора, стога 
нема ни говора о утврђивању накнаде на основу амортизације. Накнада 
у себи садржи трошкове одржавања, сервисирања и осигурања, никако 
амортизације, будући да се предмет амортизује тек већим бројем закљу-
чивања уговора.

Законски предлог је најпре исправно одредио место и значај ризи-
ка код нефинансијског leasing посла као и уговорну страну за коју су они 
везани; јасно је да је то давалац leasing-а, ипак, у наставку текста дата је 
алтернатива која предвиђа могућност пребацивања ризика, чиме се опе-
ративни leasing (опет) приближава финансијском. У тесној вези са пос-
тојањем ризика стоји и питање осигурања; у пракси leasing пословања 
је уобичајено да ризике код финансијског leasing посла сноси корисник 
leasing-а, а код осталих облика leasing-а (оперативни leasing, рентинг) ри-
зике сноси давалац leasing-а. Онај ко сноси ризик посла има и обавезу 
осигурања, па тако осигурање код финансијског leasing подухвата врши 
корисник leasingа, а код осталих облика leasing-а давалац leasing-а. Од-
редбе о осигурању су доста опширно разрађене у законском предлогу, 
што и није неопходно имајући у виду уобичајеност ових процедура.

Законски предлог је предвидео регистрацију нефинансијских 
leasing послова; без икакве дилеме нефинансијски leasing послови не би 
требало да подлежу обавезној регистрацији.

Генерално гледајући одредбе о нефинансијском leasing послу у за-
конском предлогу донекле су „пренормиране“, има их више него што је 

27 Предмет нефинансијског leasing посла је у својини даваоца leasing-а током читавог 
трајања уговора и тако и остаје и по његовом окончању.

28 Уобичајена је пракса у свету да, код нефинансијских облика leasing-а, обавезу осигу-
рања извршава давалац leasing-а који је власник предмета leasing-а.
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неопходно за овакву врсту посла, што може бити само сметња. Када се 
говори о конкретним решењима нека су сасвим уобичајена те је, стога, 
њихово посебно нормирање било сувишно; друга решења, иако немају 
суштинских неправилности, односе се заправо на финансијски, а не на 
нефинансијски leasing посао, тако је, рецимо, евидентно да су концеп-
ти рокова, плаћања накнаде, окончања уговора, амортизације, преузети 
дословце из Закона о финансијском leasing-у, што свакако није добро; 
било је много боље преузети решења облигационог права која се односе 
на уговоре о закупу. После читања овог законског предлога може се за-
кључити да у Србији практично не постоји никаква концептуална раз-
лика између финасијског и оперативног (нефинансијског) облика leasing 
посла.

Када се има у виду чињеница да је конципирање текста (будућег) 
националног грађанског законика коиндицирало са израдом нацрта 
текста Модел закона о leasing-у од стране UNIDROIT-а, то би се могло 
сматрати повољном околношћу (по домаћег законодавца); ова околност, 
међутим, уопште није искоришћена, што је очигледно уколико се упоре-
де предложена решења дата у (будућем) Грађанском законику и Нацрту 
модел закона о комерцијалном leasing-у; одступања по свим важнијим 
питањама су прилично велика. Предложени национални текст трети-
ра нефинансијски leasing углавном на идентичан начин као финансијс-
ки, преузимајући решења која даје Закон о финансијском leasing-у; док 
UNIDROIT текст овај облик leasing посла, без обзира на његову комер-
цијалну сврху, третира више као уговор о „класичном“ закупу, што он, 
по својој правној природи, свакако и јесте.

Имајући у виду чињенице да финансијски и нефинансијски leasing 
посао нису слични међусобно већ се, напротив, доста разликују, будући 
да су по својој (правној) природи различите ствари (различити угово-
ри), то њихово законско изједначавање никако није добро нити за по-
менути посао (ни за његов финансијски нити за нефинансијски облик) 
нити за домаћу законску регулативу. Уређивање нефинансијског leasing-
а треба да се руководи општим начелима уговорног права и одредбама 
које важе пре свега за уговоре о закупу.29 Наравно да ће уговор о заку-
пу, као „класичан“ уговор, бити детаљно уређен у будућем Грађанском 
законику, стога нефинанисијски облик leasing-а нема потребе превише 
детаљно уређивати већ је довољно његово уређење само у главним на-
знакама са евентуалним упућивањем на општа правила уговорног пра-
ва и уговоре о закупу.

29 Видети код: С. Перовић, Облигационо право, Београд, 1973, стр. 466 и даље.



1–4/2009. Иванка Спасић (стр. 397–409)

409

Ivanka SPASIĆ, Ph.D
Research Adviser, Institute of Comparative Law, Belgrade

LEGAL REGIME OF LEASING IN SERBIA

Summary

Business practice is familliar with various types of leases. Financial leasing 
represents a very special method of investment fi nancing; the object of fi nancing 
is the equipment used for business purposes. Financial leasing is very important 
in trade practice. Just the opposite, the other kind of leases, “nonfi nancial” ones 
(operating leasing, renting etc.), represent a kind of services and, according to 
that fact, they are not of the same importance for the business practice in one 
country. According to their substantial diff erences, the legal regimes of both kind 
of leases, fi nancial and nonfi nancial ones, are not the same. On the international 
level, fi nancial leasing has been regulated by UNIDROIT Convention of 
International Financial Leasing. On the national level legal matters concerning 
leasing are not so harmonised; in the high-developed countries business practice 
generally substitute (detailed) legal acts (USA for example); or the legal acts are 
very basic (France, Belgian). In developing countries and countries in transition 
the absence of practice dictated the necessity of stipulation of special rules 
(acts). Many countries in transition made laws about fi nancial leasing, Serbia 
is among them. Besides special kind of rules for leasies, tax and customs rules 
also can be of big importance. In this article the author is analyzing the legal 
regime of leasing in Serbia; the specialities of Law of fi nacial leasing, tax and 
customs rules connected with leasing, and concept of “nonfi nancal” lease in the 
proposition of the (future) Civile Codе.

Key words: fi nancial leasing, operating leasing, Law on leasing, customs 
aspect of leasing, tax treatment of leasing.
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ОПАСНОСТИ ПРИЛИКОМ ПРЕГОВАРАЊА И
ТЕХНИКА САЧИЊАВАЊА УГОВОРА О

ФРАНШИЗИНГУ

Резиме

Облигационо-правни однос који настаје закључењем уговора о 
франшизингу ствара између даваоца и корисника франшизинга привид 
корпоративног идентитета економски повезаних али правно независ-
них привредних субјеката. Овај раскорак између правних и економских 
ефеката, до кога долази код уговора о франшизингу, отвара простор 
за уговорну праксу која доводи до повреде начела еквивалентности код 
овог института уговорног права. Самосвојна обележја овог уговора и 
вишедимензионална асимтерија коју уговор о франшизингу ствара пред-
стављају капацитете за абузивна понашања, пре свега економски над-
моћније уговорне стране – даваоца франшизинга. Читава једна област 
легислативе уговора о франшизингу позната као franchising disclosure 
law, тј. регулисање обавезе предуговорног информисања за свој циљ има 
превенцију оваквих понашања која доводе до бројних дисторзија код ове 
врсте уговора. Тема овог рада су капацитети за злоупотребе код угово-
ра о франшизингу, испољени у виду својеврсних „замки“ приликом уласка 
у правни однос франшизинга, а познавање правне технике сачињавања 
уговора о франшизингу један је од начина за савладавање ових препрека.

Кључне речи: уговор о франшизингу, капацитети за злоупотребе, пре-
дуговорно обавештавање, техника сачињавања уговора.
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I Увод или привид идентитета између даваоца и
корисника франшизинга

„...Th en God said: Let us make man in our 
image, aft er our likeness...“

Th e First Book of Moses 1. 26.
Genesis

Готово век и по од свог настанка, на америчком тлу у јеку грађанс-
ког рата између Севера и Југа, франшизинг у последње две године беле-
жи свој (поновни) продор и на српско тржиште. Поред значајног броја 
страних франшизиних система (RE/MAX, IQS, Zara, Springfi eld, Mango, 
Oviesse, Offi  ce1Superstore) који су протеклих година отпочели са својим 
пословањем на српском тржишту, али и са развојем домаћих франши-
зиних концепата (AMC, PTT, ComTrade, DIS, E дућан, Свет перли итд.) 
Србија се у последње две године и институционално припрема да дочека 
наступајући продор франшизинг пословања. Након две Конференције 
о франшизингу одржане у току 2007. год., оснивања крајем 2007. год. 
Центра за франшизинг у Привредној комори Србије1 и серије преда-
вања које је овај Центар у сарадњи са Трговинским одељењем америчке 
Амбасаде организовао током 2008. год., почетком ове године основана 
је и Српска асоцијација за развој франшизинга (СУРФ), која заједно са 
Центром за франшизинг организује први Сајам франшизинга у Србији 
који ће бити одржан 21. и 22. маја 2009. год. Упоредо са овим дешавањи-
ма значајни су и напори српске легислативе да de lege ferenda уреди овај 
уговорни однос,2 а у току је и превођење на српски језик UNIDROIT 
„Водича за међународне мастер франшизинг аранжмане“3 који је један 

1 Својом промотивном, едукативном, посредничком и саветодавном активношћу 
Центар за франшизинг је привремено попунио празнину насталу замирањем актив-
ности постојећих франшизних удружења, која су основана почетком деведесетих 
година. У оквиру Центра се одвија велики број активности усмерених пре свега ка 
подизању свести домаће привредне јавности о значају франшизинга али и ради и 
на другим активностима неопходних за развој франшизинга у Србији – сакупља и 
пружа информације о најновијим дешавањима у области франшизинга, креира базу 
података и ствара мрежу субјеката у франшизном пословању, сарађује са национал-
ним и међународним удружењима за франшизинг, даје предлоге за регулативу у об-
ласти франшизинга, посредује у контактима давалаца и корисника како на домаћем 
тржишту тако и са страним даваоцима франшизинга, врши саветодавну функцију 
и окупља мрежу експерата у свим аспектима овог пословног односа. Заједно са но-
вооснованом Српском асоцијацијом за развој франшизинга Центар припрема први 
Сајам франшизинга у Србији у мају месецу 2009. год. Видети: www.pks.rs/franchising.

2 Више о томе Т. Миленковић-Керковић, Аутономни уговори трговинског права, 
Ниш, 2008, стр. 193–206.

3 UNIDROIT Guide to International Master Franchise Arrangements, Rome, 1998, p. 300 
(rev. 2007).
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од најзначајнијих међународних извора тзв. „меког“ права у области 
уговора о франшизингу.

Франшизинг систем представља пословни концепт који доводи до 
уговорног повезивања правно независних али економски интегрисаних 
субјеката, који, захваљујући уговорном преношењу стандардизованог 
концепта пословања и знакова разликовања са успешног и реномираног 
привредног субјекта на самосталне предузетнике, ствара ефекте статус-
них групација повезаних предузећа (група друштава). Уместо да се при-
вредни субјекти повезују узајамним својинско-правним односима, код 
франшизинг пословног система долази до уговорне интеграције, којом 
се пред трећим лицима, ствара привид идентитета измећу уговорних 
страна – даваоца и корисника франшизинга.4

Ова самосвојна дистрибутивна али и sui generis уговорна техника 
омогућава укључивање корисника у пословни систем даваоца франши-
зинга на основу особеног „изнајмљивања image-a“ и дела пословног ус-
пеха и освојеног тржишта познатог, реномираног и успешног предузећа, 
које поседује „goodwill“ и препознатљивост на тржишту и чији и произ-
води и услуге имају доказану вредност за потрошаче.

Обележја уговорног односа франшизинга су трајност односа, 
право контроле даваоца над пословањем корисника франшизинга, као 
и обавеза корисника да поступа у складу са упутствима даваоца фран-
шизинга.5

Уговор о франшизингу карактерише и вишедимензионална аси-
метрија. То је најпре наглашени раскорак између својинских и уп-
рављачких ефеката до којих овај посао доводи. Он је узрокован ко-
рисниковим добровољним преношењем права на управљање даваоцу 
франшизинга. Асиметрија се огледа и у својеврсном нескладу и расцепу 
између економског јединства групе и правног плурализма делова који 
чине франшизинг мрежу, а са циљем остварења униформности и иден-
титета читавог система. Ови спецификуми франшизинга доводе до тога 
да уласком у франшизинг пословни систем корисник франшизинга, у 
пуном смислу те речи, своју судбину ставља у руке даваоца франши-
зинга. Корисник франшизинга је потписивањем уговора о франшизин-
гу „уронио“ у реку успеха даваоца франшизинга и постао сличан њему, 
али управо ова обележја истовремено представљају и „Ахилову тетиву“ 
франшизинга. Недостаци и злоупотребе који код овог уговорног односа 
настају, последица су управо овог раскорака између инхерентне правне 
и економске реалности код уговора о франшизингу.

4 И. Спасић, Franchising посао, Београд, 1996, стр. 14.
5 Више о обележјима франшизинг пословног односа М. Париводић, Право међуна-

родног франшизинга, Београд, 2003. 
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II Предности уласка у франшизинг уговорни однос

Оно што је заједничко уговорним странама код уговора о фран-
шизингу је идентитет, који не представља правни појам, већ представља 
појавну категорију, која се само може уобличити правним средствима 
(пренос коришћења права интелектуалне и индустријске својине, know-
how, goodwill, и др.). Дакле goodwill који поседује иманентну вредност и 
коју давалац на одређено време „изнајмљује“ кориснику франшизинга 
доводи до економске неравноправности која се транспонује у неједна-
кост у правима и обавезама уговорних страна. Са друге стране, уговор-
не стране и не могу бити равноправне, јер би то било неправично према 
даваоцу франшизинга, који је у развој франшизе инвестирао огромна 
средства. Али разлике између правног положаја уговорних страна могу 
бити и такве, а то се још више потенцира код уговора са трајним преста-
цијама, да омогућавају економски јачем партнеру да злонамерно и пре-
варно искоришћава свој доминантни положај. У одсуству експлицитних 
законских прописа, кад не постоје механизми заштите корисника фран-
шизинга (попут норми о заштити мањинских акционара), а поготову 
када се уговори о франшизингу закључују по принципу take-it-or-leave-
it на стандардним уговорним формуларима, припремљеним од стране 
даваоца, са пратећим приручницима (operation manual) на више стотина 
страна, као и захваљујући томе што се на страни корисника најчешће 
налази предузетник који сав свој иметак улаже у систем, а без позна-
вања права и са неупоредиво мањим знањем и искуством и економском 
моћи, очигледно је због чега се могућности за mala fi des понашања дава-
оца опасно умножавају и стварају простор за злоупотребу права.

Доношење одлуке о уласку у пословни систем франшизинга носи 
са собом бројне предности, али и недостатке који се пре свега огледају у 
губитку самосталности у доношењу пословних одлука. Такође, очување 
ексклузивности права даваоца франшизинга подразумева уношење у 
уговор таквих одредаба које ограничавају права корисника да слобод-
но располаже правима које је примио у оквиру пакета франшизинга. Те 
рестриктивне клаузуле у уговорима о франшизингу, односе се пре свега 
на заштиту know-how-а, трговинских и пословних метода које давалац 
мора да пренесе кориснику франшизинга, без ризика да ће оне помоћи 
његовим конкурентима на тржишту. Са друге стране, давалац мора да 
кориснику наметне ограничења која ће омогућити очување угледа и 
идентитета мреже коју симболише жиг. Међутим, поред ових рестрик-
ција које су нужне,6 постоје и такве клаузуле које представљају исувише 
велико оптерећење за корисника франшизинга.

6 У чувеној пресуди у спору Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard 
Schillgallis (161/84) 29. јануара 1986 (1986) E.C.R. 353 којом је Европски суд правде 
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Франшизирано пословање показује мањи проценат неуспеха у од-
носу на независно пословање,7 пре свега у погледу одустајања, стечаја 
или банкротстава корисника франшизе. Пословни људи којима недо-
стаје потребно искуство, познавање метода до којих би сами дошли тек 
након низа поновљених грешака, узалудних улагања, продужених на-
пора и истраживања, преузимају доказано успешан концепт пословања 
и тако убрзано стичу профит захваљујући угледу жига и реномираном 
пословном имену. И обезбеђење кредита је знатно лакше, јер је давалац 
искусан пословни субјекат који поседује познато пословно име, знакове 
распознавања и goodwill, чиме се олакшава освајање тржишта, преузи-
мање постојеће и стицање нове клијентеле, што све знатно олакшава 
положај корисника франшизе у односу на положај самосталног преду-
зетника.

Корисник франшизинга улази у проверено успешан пословни 
систем, који има разрађене канале маркетинга, методе и опробане про-
цедуре у свим аспектима пословања, а поред тога и корисник и његови 
запослени пролазе кроз претходну, а након тога и кроз периодичну обу-
ку, коју обезбеђује и организује давалац франшизинга.

Са друге стране, предности су велике поготову за даваоца фран-
шизинга, јер он шири тржиште без додатних улагања сопственог ка-
питала, а уместо да инвестира давалац франшизинга финансијски ис-
коришћава корпус стечених знања и обезбеђује максимални приход 
захваљујући брзом расту и великом ширењу система. Симбиотички и 
кооперантски однос корисника и даваоца франшизинга, подразумева 
висок степен кохезије и сарадње унутар система, као и саветодавну, па 
некада и финансијску помоћ и подршку даваоца кориснику франши-
зинга. Последица кохезије и предност уласка у франшизинг мрежу је 
и то што се улагања даваоца франшизинга у маркетинг на глобалном 
нивоу директно одражавају на пословање и тржишни успех корисника 
франшизинга.

утемељио будућност франшизинга у Европи и пресудно утицао на садржину уго-
вора о франшизингу, и на основу које је Комисија ЕЗ донела Уредбу 4087/88 – блок 
изузећа за категорију уговора о франшизингу, усвојена је доктрина тзв. пратећих 
ограничења (ancillary restraints) која су нужна код уговора о франшизингу а која 
немају за циљ ограничавање конкуренције.

7 И поред тога што су у америчкој пракси франшизинга даваоци у преговорима чес-
то истицали да је проценат банкротстава у нефраншизираним делатностима изнад 
50%, док је код франшизинга он испод 10%, навођен је и податак да је само 3% 
корисника франшизинга доживело стечај. Прави подаци о проценту стечаја код 
франшизираних делатности заправо не постоје.
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III Недостаци и капацитети за злоупотребе код уговора о 
франшизингу

Шта су недостаци уласка у франшизинг модел пословања?
Најпре, цена франшизног пакета у зависности од њене вредности 

на тржишту може бити веома висока и креће се од неколико хиљада 
до неколико милиона еура.8 Цена уласка у систем је веома различита, 
и она укључује бројна улагања и трошкове, који могу имати облик по-
четне франшизинг накнаде (initial fee), које су код неких франшизних 
система и једино улагање корисника (примера ради франшизни сис-
тем IQS захтева само накнаду за улазак у систем), потом трошкови и 
улагања потребни за почетак рада франшизиране пословне јединице, 
плаћање годишње накнаде (royalty), плаћање саветодавних и маркетин-

8 Постоје у литератури и периодици специјализованој за франшизинг подаци о топ 
листама франшиза, које дају рангирање франшиза доступних на одређеном тр-
жишту по веома различитим критеријумима. Тако:

10 најуспешнијих 
франшиза у 2008. год. 

10 најјефтинијих 
франшиза у 2008. год.

10 најуспешнијих 
глобалних франшиза у 

2008. год. 

1. 7-Eleven Inc. 1. RE/MAX Int’l. Inc. 1. Subway

2. Subway 2 Jani-King 2. KFC Corp.

3. Dunkin’ Donuts 3. Kumon Math & 
Reading Centers

3. McDonald’s

4. Pizza Hut 4. Bonus Building Care 4. Dunkin’ Donuts

5. McDonald’s 5. Jackson Hewitt Tax 
Service

5. Domino’s Pizza LLC

6. Sonic Drive In 
Restaurants

6. Liberty Tax Service 6. Curves

7. KFC Corp. 7. Jan-Pro Franchising 
Int’l. Inc.

7. RE/MAX Int’l. Inc.

8. InterContinental Hotels 
Group

8. Chem-Dry Carpet 
Drapery & Upholstery 
Cleaning

8. Sonic Drive In 
Restaurants

9. Domino’s Pizza LLC 9. ServiceMaster Clean 9. Pizza Hut

10. RE/MAX Int’l. Inc. 10. Merle Norman 
Cosmetics

10. UPS Store, Th e/Mail 
Boxes Etc.

Према подацима Центра за франшизинг Привредне комора Србије – октобар 2008.
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шких трошкова (consulting и advertising), трошкови обуке (чију висину 
као и уговорну страну која ће сносити те трошкове треба дефинисати 
на самом почетку уговорног односа).

Такође, истинита је и компарација присутна у литератури, по 
којој је однос из уговора о франшизингу најсличнији брачном односу. 
Већином ти уговорни односи не успевају на дуже време. Бројне су и 
опасности за даваоца франшизинга. Поред губитка контроле над неза-
штићеним знањима, искуствима и методама пословања које корисник 
може неовлашћено да пренесе конкуренту, постоји и опасност слабе 
продаје франшизних пакета уколико франшиза није добро пројектова-
на или ако не постоји добар маркетинг за продају франшизе. Уколико 
се не шири, франшизинг систем веома брзо пропада. Губитак контроле 
над системом такође представља велику опасност, као и слабе способ-
ности даваоца да управља растом и помаже корисницима франшизинга 
да успешно послују. Такође, и конфликти који настају су потенцијална 
опасност и до њих долази када очекивања корисника не буду остварена, 
када је зарада испод пројектоване или очекиване јер успех корисника је 
обавеза даваоца франшизинга.9

Са аспекта корисника франшизинга предност коришћења прове-
реног и успешног пословног имена има и своју антитезу, а она се огле-
да у бројним рестрикцијама у пословању, које се могу груписати у пет 
основних група, и то: 1. територијална ограничења, која се огледају у 
ограниченој продајној територији; 2. обавеза ексклузивне куповине; 3. 
фиксирање цена и других услова продаје; 4. забрана конкурисања дава-
оцу за време трајања уговора, као и одређени период након престанка 
уговорног односа; 5. ограничења у избору потрошача, тј. обавеза ко-
рисника да продаје робу, примера ради, само крајњим корисницима. 
Ове се рестрикције могу показати и веома опасним у случају да у току 
пословања изостане подршка даваоца франшизе. Подаци показују да до 
највећег броја спорова између давалаца и корисника франшизинга до-
лази управо због празнине која настаје између потребе корисника да 
постане конкурентан на тржишту и могућности даваоца да му то обез-
беди.10 Три критичне компоненте франшизног система представљају: 
жиг (робни и услужни жиг), оперативни систем (процедуре пословања 
који омогућава кориснику да изгради односе са потрошачима) и текућа 
подршка, обука и помоћ која кориснику омогућава да шири своју про-

9 Г. Сечујски, Д. Сикимић, Б. Поповски, Т. Миленковић-Керковић, Франшизинг 
– Ваш сигуран пут ка успеху, Београд, 2008, стр. 44–49.

10 J. Lorinc, Opportunity Knocks: Th e Truth About Canada’s Franchise Industry (1995): „У 
оним франшизним ланцима који добро функционишу, међусобне везе су веома 
јаке и стабилне. У другима односи подсећају на лош брак, са узајамном сумњича-
вошћу, лошом комуникацијом и присуством адвоката.“
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дајну мрежу. Контрола пословања корисника франшизинга односи се и 
на избор локације, на захтеве у вези са изгледом продајног места, радно 
време, контролу рекламе и маркетинга, избор снабедвача, а обухвата и 
уплив у друге пословне одлуке којима се ограничава аутономија корис-
ника франшизинга, а зарад очувања униформности франшизног кон-
цепта.

Једна од најтежих повреда еквиваленције код уговора о франши-
зингу је ситуација код које давалац франшизе није и стварни власник 
права која франшиза у себи садржи, као и у случају продаје безвредне 
франшизе, када know-how не садржи применљива и садржајна знања, 
вештине и искуства. Поред тога, преварна пракса, укључује довођење 
будућег корисника у заблуду поводом природе франшизе, типа снаб-
девања, обуке и тренинга које укључује франшизни „пакет“ или се пре-
увеличава претходно искуство даваоца франшизинга. Дешавало се и да 
су приликом преговора о закључењу уговора даване пројекције будућих 
прихода корисника без икаквог основа, или су приходи приказивани 
селективно, тако што су приходи најуспешнијих корисника или самог 
даваоца франшизинга приказивани као просечни приходи унутар чи-
тавог франшизинг система.

У случају непостојања императивне обавезе даваоца франшизинга 
да у предуговорној фази пружи кориснику документ са обавештењима, 
могуће је да давалац франшизинга пружи будућем кориснику у писаном 
облику једну пројекцију прихода, а да други, далеко оптимистичнији 
подаци буду пружени усмено, како би се корисник преварно мотивисао 
да уђе у систем. Потом, у случају да одлуку о локацијама доноси давалац 
франшизинга, могуће је да ту одлуку донесе, не на основу своје добре 
процене засноване на искуству, већ на основу најбоље провизије коју 
давалац франшизинга добије на тржишту некретнина.

Трошкови обуке могу бити несразмерно велики, а при томе и 
прикривени. Такође обуку може да изводи повезано лице даваоца или 
нестручно лице и то по цени која није економска. Поред прикривања 
информација о висини потребних почетних улагања, често је појава у 
пословној пракси да давалац франшизинга прикрива податке о про-
шлим или актуелним судским или арбитражним споровима, које дава-
лац или лица која су повезана са њим воде са некадашњим корисни-
цима франшизинга који су изашли из система. Подаци о бившим као 
и о садашњим корисницима франшизинга су због тога од круцијалне 
важности.

Ratio уговора о франшизингу је изнајмљивање goodwill-а а тиме и 
дела освојеног тржишта, потрошача и реномеа даваоца франшизинга. 
Међутим, својим успешним пословањем корисник може током година 
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и да унапређује примљену франшизу („Патуљак који седи на леђима 
дива види више но сам див“), да проширује клијентелу на уговореном 
тржишту, да повећава вредности производа или услуга за потрошаче 
(customer value) а тиме и пословни углед читавог система и вредност 
саме франшизе. Могуће је да након престанка уговора о франшизингу 
по било ком основу, давалац франшизинга одбије да кориснику накна-
ди вредност унапређења франшизе током пословања у оквиру система 
франшизинга. У једном броју законодавстава овај је институт регули-
сан императивним путем као постуговорна накнада за увећани goodwill 
(ову установу регулише немачко и белгијско уговорно право).

IV Замке за неопрезне приликом закључивања уговора о 
франшизингу

Поред набројаних опасности постоје и потенцијалне замке при-
ликом уласка у франшизинг пословни систем, као и оне до којих може 
доћи у току пословања у франшизном систему. То су следеће „замке за 
неупућене“ које су заправо mala fi des понашања даваоца франшизинга, а 
које су и увећане начином закључења уговора адхезионим путем, као и 
изузетном комплексношћу документације:

– прешироко конципиран домен битне повреде уговорних одре-
даба (концепт „материјалних недостатака“ из домаћег ЗОО) од 
стране корисника, тј. претерана овлашћења даваоца франши-
зинга да једнострано раскине уговор о франшизингу због тзв. 
„озбиљних узрока“ (спор R. Dayan vs McDonalds);11

11 Овај се пример различито објашњава у литератури. Видети: Schaff er, Earle, Agusti, 
International Business Law and Its Environment, ITP, USA, 2002, стр. 15–16; В. Кандић, 
нав. дело, стр. 216; Т. Миленковић-Керковић, Уговор о франшизингу – тајна успеха, 
Ниш, 1998, стр. 164–165. Док се са једне стране у америчкој правној литератури 
на овај спор указује као на пример тешкоћа до којих може доћи у надзору над 
пословањем корисника франшизинга који се налази на удаљеном тржишту, у делу 
литературе је овај судски спор постао пример за абузивно коришћење даваочевог 
права на једнострани раскид уговора, како би јединицу која добро послује преузео 
у сопствено власништво. Наиме, 1971. год. потоњи тужилац у спору пред америч-
ким судом, Raymon Dayan преузео је франшизу компаније McDonald’s за вођење 
више ресторана у Паризу, а на основу уговора се обавезао да поред осталог послује 
по стандардима квалитета, услуге и чистоће (quality, service and cleanliness standards 
– QSC) који су прописани од стране даваоца франшизинга. Након неколико година 
пословања давалац франшизинга, компанија McDonald’s је једнострано раскинула 
уговор због кршења стандарда квалитета и чистоће у париским ресторанима свог 
корисника франшизинга. Dayan је 1984. год. поднео тужбу, истичући да давалац 
није на прави начин извршио своју обавезу пружања оперативне помоћи коју је по 
уговору био дужан да обезбеди кориснику франшизинга, како би корисник могао 
да примени наведене стандарде. Надлежни нижи суд је нашао да је McDonald’s имао 
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– неадекватна права корисника франшизинга на раскид уговора 
услед кршења уговорних одредаба од стране даваоца франши-
зинга;

– неадeкватне одредбе о тренингу и обуци коју треба да обезбе-
ди давалац франшизинга (примера ради, превелики трошкови 
обуке);

– немогућност обнове уговора о франшизингу односно обнове 
под знатно тежим условима;

– прекратак рок на који се уговор закључује;
– текст уговора на језику који не познаје или слабо познаје ко-

рисник франшизинга;
– исувише строге одредбе о праву даваоца на контролу посло-

вања корисника франшизинга;
– прикривање будућих обавеза корисника франшизинга на купо-

вину робе, тј. преузимање услуга од тачно одређених снабдевача 
(који су у вези са даваоцем) и на тај начин обезбеђење скривене 
провизије за даваоца франшизинга, тзв. клаузуле ексклузивне 
куповине;

– одредбе о ценама, с тим што се одредбе о утврђивању пре-
продајних цена и њиховом фиксирању (price fi xing, resale price 
maintenance) сматра забрањеном клаузулом per se према европ-
ском праву конкуренције, као и у свим правним системима;

– исувише дуг период забране пост-уговорне конкуренције, у 
коме корисник након истека уговора не може да конкурише да-
ваоцу франшизинга;12

– забрана да се франшиза пренесе на треће лице;

право (по уговору тзв. озбиљан разлог – good cause) на раскид уговора, а пресуду је 
потврдио и апелациони суд, који је потврдио да је тужилац прекршио своје обаве-
зе да поштује QSC стандарде, који су значајни за очување успешности пословања 
даваоца широм света, а чије је кршење довело до смањења вредности даваочевих 
патената, жигова, пословног имена и власништва. Са друге стране, суд је утврдио 
да је McDonald’s исправно пружио подршку кориснику у складу са уговорним од-
редбама. Тужилац је имао право да настави пословање у својим ресторанима али 
без употребе пословног имена и жига McDonald’s. Dayan v. McDonald’s Corp. 466 
N.E.2d 958 (1984) Appellate Court of Illinois. 

12 Према позитивном пропису који важи у праву Европске уније тзв. Уредба Коми-
сије бр. 2970/1999 о примени члана 81(3) Уговора ЕЗ на категорије вертикалних 
уговора и усаглашене праксе који се примењује од 1. јуна 2000. год. али сада не 
само на франшизинг (као у претходно важећем правном решењу Блок изузећа) 
већ на све тзв. вертикалне уговоре, једна од забрањених одредаба у овим уговори-
ма је увођење непосредне и посредне обавезе неконкурисања (енг. non-competition 
obligation) на рок дужи од 5 година у току трајања уговора. Међутим, у Смерница-
ма за примену овог документа се истиче да код уговора о франшизингу клаузула 
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– непоштовање правила о писменој форми и службеном језику 
уговора;

– захваљујући непрецизности у уговору давалац франшизинга 
средства за рекламу примљену од корисника употребљава за 
регрутовање нових корисника (маркетинг продаје франши-
за) уместо за рекламирање целе франшизинг мреже (глобални 
маркетинг), односно коришћење заједничких рекламних фон-
дова за сасвим друге намене;

– системске промене концепта од стране даваоца, које могу бити 
претерано финансијско оптерећење за корисника франшизинга;

– непружање даваочеве оперативне помоћи и подршке за приме-
ну франшизног концепта и друге методе за искоришћавање до-
минатног положаја и искуства даваоца франшизинга за кршење 
добрих обичаја и етичких принципа у области права франши-
зинга.

Оваква уговорна пракса увек је повод легислативној делатности 
како на националном тако и на међународном плану. Приликом раз-
матрања потребе за регулисањем оних области франшизинга које могу 
бити повод за злоупотребе увек се полази од тога да су то радње даваоца 
франшизинга који као јача уговорна страна може да намеће кориснику 
претерано оптерећујуће захтеве. Наравно, у највећем броју случајева и 
пракса то потврђује, међутим, треба рећи да су могуће и обрнуте ситу-
ације, поготову у трослојном односу мастер франшизинг уговора код 
којих инострани под-давалац франшизинга може бити велика и моћан 
привредни субјект.

V Правна техника сачињавања нацрта уговора о
франшизингу

Савремени инструменти којима се франшизинг посао правно 
уобличава представљају креацију common law правног система. И након 
свог продора на европски континент они су те своје карактеристике за-
држали, најпре због тога што су амерички даваоци франшизинга заједно 
са „франшизинг пакетима“ доносили и своје уговоре, а на прихватање 
америчке пословне праксе утицала је и неименованост ових уговора у 
континенталним правним системима. Због тога су ови уговори и данас 
задржали карактеристике англосаксонске правне технике, која се огле-
да у детаљном регулисању свих могућих предвидивих ситуација, што за 

неконкуренције после истека уговора може да траје годину дана. Више о томе: М. 
Париводић, нав. дело, стр. 218–226.
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последицу има велику обимност докумената, остављање минималног 
простора за тумачење, уношење дефиниција у текст уговора како би се 
избегла понављања и каснија могућа тумачења. Велика помоћ приликом 
сачињавања као и приликом анализе уговора о франшизингу могу бити 
Водич за мећународне мастер франшизинг аранжмане (UNIDROIT) као 
и Типски међународни уговор о франшизингу (ICC).

Карактеристика уговора common law система права је и уношење 
тзв. рецитала и преамбула чија је сврха да укратко укажу на историју 
односа између уговорних страна, као и на позадину трансакције, а код 
уговора о франшизингу они имају и специфичан задатак да нагласе 
чињеницу да је пословни концепт који се уговором преноси настао на 
основу дуготрајних улагања даваоца франшизинга, пословног искуства 
и великог угледа који је давалац стекао пред потрошачима, а да су све те 
предности садржане у правима интелектуалне својине (жиг, пословно 
име, знакови разликовања, симболи и др.) чије привремено коришћење 
давалац уговором преноси кориснику франшизинга. Овако формулиса-
на садржина преамбуле код уговора о франшизингу недвосмислено ука-
зује на намеру уговорних страна и на њихове мотиве уласка у правни 
посао франшизинга, па стога добро формулисани „рецитали“ могу и да 
спрече спорове до којих може да дође због различитих квалификација 
уговорног односа.

Најважније карактеристике уговора о франшизингу, о којима тре-
ба водити рачуна и приликом сачињавања текста овог правног акта, као 
и приликом анализе понуђеног уговора о франшизингу, су да се ради о 
уговору између уговорних страна које су правно независне, па је прили-
ком сачињавања уговора важно истаћи да се ради о одвојеним правним 
персоналитетима даваоца и корисника франшизинга, како би се избег-
ло свако могуће поистовећивање уговора о франшизингу са уговором 
о раду, заступању или ортаклуку. Уговором о франшизингу се преноси 
„пакет доказано успешних метода пословања“ уз континуирану помоћ и 
контролу од стране даваоца франшизинга а тиме се овај уговор разли-
кује од уговора о ексклузивној дистрибуцији. Још једна је карактеристи-
ка уговора о франшизингу да се ради о уговору intuitu personae због чега 
смрт или губитак пословне способности неке од уговорних страна ути-
че на одлуку друге стране о окончању или наставку уговорних односа, 
а такође због личноправног дејства уговора долази до примене уговоре-
них правила о преносу права и обавеза из уговора на треће лице. Поред 
тога, саставни део уговора о франшизингу представља пренос права на 
лиценцу.

Приликом структурирања нацрта уговора најпре је добро да се 
утврди садржај уговора о франшизингу. Тиме се код овог комплексног 
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посла омогућава сагледавање укупности сложене трансакције уступања 
права на коришћење пословног идентитета даваоца франшизинга. Доб-
ре смернице у том правцу имају и етички кодекси франшизних удру-
жења, па упознавање са њиховим упутствима свакако олакшава израду 
нацрта уговора. Постоје одређене клаузуле које су заједничке већини 
уговора о франшизингу и то су:

– одређење уговорних страна,
– рецитали (преамбула),
– дефиниције,
– правни статус уговорних страна,
– уступање права на коришћење пословног концепта (grant of 

franchise),
– локација,
– лиценце,
– испорука и цена призвода,
– обнова уговора,
– помоћ и обука,
– накнада штете,
– накнаде и обрачуни,
– рестриктивне клаузуле,
– стандарди и контрола квалитета,
– пренос права из уговора,
– права индустријске и интелектуалне својине,
– трајање и престанак уговора,
– меродавно право и надлежни суд или арбитража,
– стандардне одредбе (дељивост уговора, одрицање од права, 

промењене околности и виша сила, тумачење уговора),
– споредни уговори (уговор о лизингу опреме, гаранције, рокови 

и услови продаје, уговор о кредиту и др.).
Посебну пажњу треба усмерити на формулисање преамбуле, на 

одредбе о праву конкуренције, на питање одговорности и накнаду ште-
те, као и на питање одговорности даваоца франшизинга за робу и услуге 
које продаје или пружа корисник франшизинга (викарна одговорност), 
на заштиту права индустријске својине, трајање и престанак уговора, 
одредбе о меродавном праву и надлежном суду, накнади за улазак у сис-
тем и периодичној накнади, одредбама о реклами и маркетингу.

Поред тога све врсте уговора о франшизингу које потичу из анг-
лосаксонске уговорне праксе садрже један број стандардних уговорних 
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одредаба, које нису карактеристичне само за уговор о франшизингу већ 
се појављују код већине правних инструмената међународног трговинс-
ког права.13 Поред наслова уговора, назначења уговорних страна и пре-
амбуле уговора то је и клаузула о природи односа (relationship clause), у 
којој се наводи да је уговор о франшизингу закључен између независних 
предузетника, како би се избегло тумачење уговора о франшизингу као 
уговора о раду, заступању, joint venture уговора што је у почетку била 
честа пракса на европском континенту, док став о правној природи уго-
вора о франшизингу није био изграђен у правној доктрини и у судској 
пракси. Такође, једна од честих клаузула у међународним трговинским 
уговорима насталим под утицајем англосаксонске правне технике је 
тзв. клаузула о дељивости уговора (severability clause), којом се изјављује 
да у случају да један део уговора или поједине његове клаузуле буду из 
било ког разлога проглашене неважећим, та ништавост неће утицати 
на преостали део уговора, односно на остатак клаузуле. Исти ефекат 
има и решење из домаћег облигационог права које регулише делимичну 
ништавост уговора и последица које она оставља на остатак уговора.14 
Уобичајена је у пословној пракси и тзв. клаузула о потпуности уговора 
(entire agreement clause) којом се прецизира да су сви преговори, спора-
зуми и договори (писмени или усмени) који су претходили писменој 
верзији уговора већ укључени у текст уговора. Веома су честе и клаузу-
ле о одрицању од права (waivers) којом се код уговора о франшизингу 
(и то најчешће у корист даваоца франшизинга) истиче да ако једна уго-
ворна страна не врши неко своје право то не значи да се тог свог права 
одрекла као и да то право неће вршити у будућности. Клаузуле о вишој 
сили (force majeure clause) и тзв. hardship клаузуле су неизбежни елемент 
уговора у праву међународне трговине, па и код уговора о франшизин-
гу. Посебно је значајно ваљано их уредити јер иако и институт више 
силе, као и институт промењених околности (rebus sic stantibus) постоје 
у свим правним системима њихова прецизна формулација у уговору ће 
отклонити тешкоће до којих доводе разлике у националним правима.

Како се то истиче у правној литератури која се бави практичним 
импликацијама сачињавања нацрта уговора о франшизингу приликом 
структурирања овог документа веома је значајно за креатора тога доку-

13 Детаљније о стандардним одредбама које се уносе у уговор о франшизингу видети 
M. Париводић, нав. дело, стр. 133–138.

14 Видети чл. 105 ЗОО: „(1) Ништавост неке одредбе уговора не повлачи ништавост 
и самог уговора, ако он може опстати без ништаве одредбе, и ако она није била ни 
услов уговора ни одлучујућа побуда због које је уговор закључен.
(2) Али ће уговор остати на снази чак и ако је ништава одредба била услов или 
одлучујућа побуда уговора у случају кад је ништавост установљена управо да би 
уговор био ослобођен те одредбе и важио без ње.“
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мента разумевање природе и правних дејстава уговора о франшизингу, 
разматрање свих аспеката који су укључени у правни посао франши-
зинга, као и остварење доброг контакта са обе уговорне стране.

Tamara MILENKOVIĆ KERKOVIĆ, Ph.D
Assistant Professor at the Faculty of Economics, University of Niš

RISKS IN TECHNIQUES OF NEGOTIATION AND 
DRAFTING OF A FRANCHISING AGREEMENT

Summary

Th e market in Serbia is very promising for a wide range of franchised 
businesses, and there is a remarkable support for international and domestic 
franchises in Serbia as well as interest in franchising is growing daily. Legal 
relationship deriving from the conclusion of franchising agreement establishes 
an illusion of identity between franchisor and franchisee. Th ey are economically 
interrelated but legally independent persons and this gap between economic 
and legal eff ects of the franchising agreement creates many capacities of the 
abusive activities in the performing of the contractual right and commitments 
which derives from franchising agreement. Th ose capacities for abasement in 
the frame of the franchising contract are eff ecting in various traps which are 
waiting in front of the process of negotiation and conclusion of a franchising 
agreement. Technique of negotiating and draft ing of a franchising agreement is 
crucial in avoiding those traps together with legislative enactment of the rules 
of franchising disclosure law.

Key words: franchising agreement, capacities for abusements, disclosure, 
technique of draft ing.



425

др Мирјана КНЕЖЕВИЋ
доцент Економског факултета Универзитета у Крагујевцу

УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ

Резиме

Право и пракса франшизинга развијена је у одређеном броју земаља у 
којима је донета и посебна законска регулатива у односу на уговор о фран-
шизингу. Карактеристично је да су сви ти закони новијег датума. Комисија 
за израду Грађанског законика Владе Републике Србије у Извештају о 
отвореним питањима учинила је предлог за законско регулисање до сада 
неименованог уговора о франшизингу. Србија се налази на путу тржишно 
економског сазревања, и пословање путем франшизинга представља 
шансу не само за предузетнике у њој, већ и за саму државу да подстицањем 
оваквог облик међународног пословног повезивања реши више економских, 
а и социјалних проблема истовремено. Значај франшизинга и могућности 
његове примене у функцији привредног развоја Србије су велике. Могуће је 
наћи заједничке елементе уговора о франшизингу са другим уговорима об-
лигационог права, али се уговор о франшизингу тешко може поистовети-
ти са неким од њих. Ниједан од уговора сличних уговору о франшизингу 
не може да задовољи потребе регулисања правних односа који настају код 
франшизинг посла. Позивање на друге сличне уговоре облигационог права, 
када се расправљају односи из уговора о франшизингу је неприхватљиво. 
Усвајање посебног Закона о франшизингу било би пожељно због перспекти-
ве развоја франшизинг пословања у земљи и региону.

Кључне речи: уговор о франшизингу, уговорне стране, форма уговора о 
франшизингу, настанак и значај уговора о франшизингу, 
врсте уговора о франшизингу, потреба законског регули-
сања уговора о франшизингу.
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I Појам уговора о франшизингу

Франшизинг послови су већ годинама познати у пракси многих 
земаља, а такође и код нас. У савременим условима показују велику екс-
панзију у различитим областима привредних делатности. Као специфи-
чан вид пословне сарадње реализују се кроз уговор о франшизингу.

Уговор о франшизингу један је од облика кооперације између 
произвођачких и услужних предузећа, даваоца франшизинга с једне 
стране и трговаца на мало и услужних радњи и предузећа, примаоца 
франшизинга, с друге стране. Код таквог облика повезивања производње 
и промета робе и ширења услуга, постоји један давалац франшизинга и 
бројни примаоци франшизинга пове заних једнообразним уговорима и 
стандардима пословања, који се још назива у пракси „ланац“ трговина, 
угоститељских радњи и хотела.

Домаћа теорија и пракса није се довољно бавила питањем уговора 
о франшизингу и тиме шта франшизинг послови обухватају. Континен-
тална и англосаксонска правна теорија заузимају јединствен став о томе 
да уговор о франшизингу представља уговор аутономног привредног 
права и да није подврста до сада познатих именованих и неименованих 
уговора.1 Уговор о франшизингу је уговор новије пословне праксе, сло-
жен, двострано обавезан, теретан и са трајним престацијама. Закључује 
се у писаној форми уз теоријске могућности за изузетке. По правилу 
овај уговор је неименован, с тим да постоје правни системи у којима су 
законом уређена поједина питања тог уговора. На уговор о франшизин-
гу примењују се општи прописи уговорног и статусног привредног пра-
ва, права о интелектуалној својини и конкуренцији, пореског, радног и 
неких других грана права.

Уговор о франшизингу је неименовани уговор јер садржи елементе 
из више уговора и то: уговора о лиценци, уговора о knоw-how, уговора о 
заступању, уговора о раду, уговора о продаји, уговора о закупу, уговора 
о пружању услуга, али се не може изједначити ни са једним од тих 
уговора. Елементи напред наведених уговора јесу садржани у уговору 
о франшизингу, али нису примарни нити доминантни. Већина аутора 
сматра да је уговор о франшизингу мешовити или уговор sui generis 
природе. Такво одређење правне природе уговора о франшизингу не 
може, по другима, опстати уколико се смести у контекст класичних 
правних категорија. Због тога, франшизинг није једноставан уговорно-
-обавезни однос између уговарача, већ се франшизинг посматра у 
правној доктрини у једном ширем контексту, као посебна потреба 

1 Петар Грилиц, Правна нарава ин кавза погодбе о франшизингу, Зборник знанствених 
расправа, LI. летник, Љубљана, 1991, стр. 43.
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савремене тржишне филозофије предузетништва, као нови прогресивни 
систем организације пословања и етике у пословним односима.

Путем уговора о франшизингу корисник франшизинга се укључује 
у пословни систем даваоца франшизинга, у одређеној мери, зависно од 
врсте и типа франшизинга. Овим уговором давалац франшизинга, за 
одређену накнаду, омогућава примаоцу коришћење његове пословне 
технологије и маркетинга, уступајући му право да се појављује под ње-
говим заштићеним именом, да користи у пословању његове трговачке и 
робне жигове, као и друге знакове разликовања, преносећи му одређена 
знања и искуства (knоw-how), уз одређене инструкције и вршење конт-
роле. При томе, прималац франшизинга задржава свој правни субјек-
тивитет и правно је независан од даваоца, иступа у своје име и за свој 
рачун, иако под пословним именом даваоца франшизинга.2

Пословно повезивање на основу уговора о франшизингу је 
успешна комбинација елемената оба пословна партнера, разрађен начин 
пословања великог предузећа као даваоца франшизинга и управљања 
и иницијативе независних и самосталних предузећа различитих по 
величини, као примаоца франшизинга.

Уговорима о франшизингу успоставља се својеврсна специјали-
зација и подела рада, и то у подручју промета робе и делатности услуга, 
у пословима дистрибуције, маркетинга и стратегија освајања тржишта.

II Уговорне стране

Уговор о франшизингу је двострани правни посао између даваоца 
и примаоца франшизинга. Давалац франшизе је у зависности од врсте 
делатности, произвођач робе широке потрошње, трговац на велико или 
предузеће које је развило и обавља одређени тип услужне делат ности 
и које даје франшизу бројним примаоцима. Давалац франшизе услуж-
них делатности може истовремено бити добављач, увоз ник и произ-
вођач опреме, хране или сировина и других производа које су у вези са 
обављањем одређене услужне делатности.

Прималац франшизе је правно или физичко лице са својством 
самосталног трговца, који стиче право давања понуда, продаје робе коју 
производи или дистрибуира давалац франшизе или обавља услуге које 
организује, установљава и усмерава давалац франшизе.

Прималац франшизе је правно самостално трговачко друшто 
или трговац, појединац који се уговором о франшизингу обавезује да 

2 Иванка Спасић, Франшизинг посао, монографија 134, Институт за упоредно право, 
Београд, 1996, стр. 32–33.
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ће трајно, у своје име и за свој рачун продавати робу или давати услуге 
које је произвео односно развио давалац франшизе, и у складу с уговором 
користити уступљена искључива права употре бе knоw-how, жига и услуге 
уз накнаду.

У правном промету прималац франшизе иступа у своје име и за 
свој рачун, и за обавезе према трећим лицима одговара неограничено 
својом личном имовином. Прималац франшизе нема никаквих овла-
шћења заступања, нити предузимања других правних рад њи за рачун 
даваоца франшизе, нити права удела у заједничкој добити или губицима 
даваоца франшизе или у заједничком приходу.

III Форма уговора о франшизингу и његов предмет

Услов правне ваљаности уго вора о франшизингу није писмени об-
лик или други посебни облик, јер се примењује начело неформалности 
правних послова. У пракси су то, међутим, увек не само писмени уго-
вори већ и опширни текстови типа самоодређујућих уговора, типски 
обрасци који садрже унапред одштампане све појединос ти ове сложене 
пословне трансакције. То су и адхезиони уговори, тј. једнооб разна пону-
да потенцијалним примаоцима франшизинга коју они могу прихвати-
ти у потпуности или одустати од таквог пословног односа. С обзиром 
на то да је реч о неименованом уговору аутономног трговачког права и 
праксе, који је још увек у развоју, укупан садржај тог уговора произлази 
из превлађујуће уговор не праксе која је временом обликована у смислу 
допуштених уговорних договора.

У недостатку закона који би изричито дефинисали питање пред-
мета уговора о франшизингу, одговор се мора потра жити у анализама 
уговорне и судске праксе. Уговор о франшизингу садржи комбинацију 
следећих права и обавеза: уступање искључивих права продаје робе и 
обављања услуга на уговор ном подручју, уступање права коришћења роб-
ног или услужног жига, уступање права коришћења know-how, обављање 
услуга у зависности од уговорене поделе рада, обављање надзора као 
контроле квалитета послова продаје и услуга. Обавезе даваоца фран-
шизе редовно чине његов предмет. Обавезе примаоца франшизинга су: 
продаја робе или давање услуга потрошачима у складу са уговором, 
коришћење уступљених знања и искуства, искоришћавање права ин-
дустријске својине, трговачки и услужни жиг, пословно име, моделе и 
симболе и др., плаћање накнаде ако је уговорена.

Истичу се само три битна састојка уговора о франшизингу, а то су: 
употреба заједничког пословног имена или жига и једнообразни послов-
ни простор или сред ства превоза, пренос know-how, одредбе о трајном 
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преносу комерцијалне или техничке помоћи за време трајања уговора. 
Тиме нису одређени сви састојци предмета уговора, а још мање садр-
жаји типичних уговора о франшизингу.

IV Извори права

Уговор о франшизингу је настао у уговорној пракси Сједињених 
Aмеричких Држава, а правно је обликован у пресудама аме ричких 
и европских судова. С обзиром на то да право конкуренције, које се 
примењивало на уговоре о франшизингу, није могло да одговори на 
сва постојећа правна питања, дошло је до доношења првих прописа 
који уређују питања раски да и трајања уговора о франшизингу. У САД 
се доносе прописи који уређују питање франшизинга само у подручју 
дистрибуције мо торних горива са сврхом заштите малих дилера, од 
једностраног, преурањеног и без озбиљног разлога раскида и необнављања 
уговора од стране великих нафтних корпорација.3

Савезна трговачка комисија је донела модел закона који је понудила 
држа вама као узор за израду националног прописа.4 Питања која се на 
овај начин уређују су огра ничена и односе се само на поступак и податке 
које морају испунити даваоци франшизе пре него што своју франшизу 
на тржишту јавно понуде. Сврха тих прописа није уређивање уговорних 
односа франшизинга у це лини, већ само заштита малих предузећа и 
трговаца од несавесних давалаца фран шизе. Године 1960. основано је 
Међународно удружење за франшизинг (International Associattion for 
Franchising – IFA).

Уговор о франшизингу је у упоредном праву ретко регулисан зако-
ном као именовани уговор. Међутим, правна регулатива која је од значаја 
за франшизинг пословање је веома развијена, јер франшизинг посао до-
дирује читав низ области права: уговорно право, заступање и дистрибу-
ција робе, финансијске инвестиције, интелектуална својина, право кон-
куренције, право трговачких друштава, фискално право, право заштите 
потрошача и одговорност за штету од производа, право осигурања, радно 
право, трансфер технологије, право страних улагања и др.

У државама чланицама ЕУ и другим европским државама (Швај-
царској, Нор вешкој, Исланду) нема посебних прописа о франшизингу, 
али постоји развијена уго ворна и пословна пракса. Због недостатка пот-
пуних прописа, уговори о франшизингу развијају се у складу са судском 
праксом и тумачењем правне литературе о франшизингу. Право и пракса 

3 Automobile Dealers Day In Court Act (ADDC) из 1956. године и Petroleum Marketing 
Practices Act.

4 Federal Trade Comission Rule, FTC-правило.
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франшизинга развијена је у одређеном броју земаља у којима је донета и 
посебна регулатива у односу на уговор о франшизингу. Карактеристич-
но је да су сви ти прописи новијег датума. То су следеће земље: Русија,5 
Украјина,6 Молдавија,7 Литванија,8 Република Кореја,9 Бразил,10 Мек-
сико,11 Вијетнам.12

Именом и садржином франшизинг је регулисан у Белгији у ок-
виру закона којим се регулише уговор о дистрибуцији, Бразилу (Закон 
о фрншизингу), Боливији (Трговачки законик), Канади, Доминиканској 
Републици (Закон бр. 173 из 1966. године), Естонији (Закон о облига-
цијама), Литванији (Грађански законик), Малезији (Закон о франши-
зингу из 1988. године), Јужној Кореји (Закон о коректности франшизних 
пословних трансакција). У Аустралији је у складу са Законом о тргови-
ни из 1974. године донет Кодекс понашања у пословима франшизин-
га (Franchising Code of Conduct). Тајвански Закон о трговини (Fair Trade 
Lаw) садржи правила о информацијама које је давалац франшизе дужан 
да саопшти примаоцу франшизе.13

У Европи франшизинг је уређен прописима са циљем стварања 
правне претпоставке за развој уговора о франшизингу, и изузимање 
уговора о франшизингу од забрана права конкуренције. Дефинисан је 
појам предмета уговора, битних састојака уговора и други садржаји. 
Европска економска заједница је 1988. године је усвојила Правило број 
4078/88 о примени члана 85(3) Римског уговора на категорије споразума 
о франшизингу.

Неке земље су донеле посебне законе о предуговорним обавезама 
страна у послу франшизинга, којим су установиле обавезу давања 
података од значаја за закључење овог уговора. То су: Белгија,14 Италија,15 

5 Грађански законик Руске федерације од 1994/5, чл. 1027–1040.
6 Грађански законик из 2004, чл. 1115–1129.
7 Закон Републике Молдавије о франшизингу из 1997, Грађански законик из 2003, 

чл. 1171–1178.
8 Грађански законик из 2000, чл. 6766–6779.
9 Закон из 2002. и декрет из 2002. о поступању у односима трансакције франшизинга.
10 Закон о уговорима о франшизингу из 15. децембра 1994. године.
11 Декрет од 15. јануара 2006. године о одредбама о франшизингу, као додатак Закону 

о интелектуалној својини.
12 Декрет од 31. марта 2006. године о посебним одредбама које се додају Трговачком 

законику у односу на франшизинг пословање.
13 С. Варга, „Упоредно-правни приказ услова за обављање привредне делатности“, 

Право и привреда, бр. 1–4/2008, стр. 98–125.
14 Закон о предуговорном информисању у уговорима о трговинској сарадњи из 2005. 

год.
15 Закон о савесном поступању код уговора о франшизингу из 2004. год.
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Шведска,16 Француска,17 САД. Ови текстови садрже бројне елементе о 
којима уговорне стране, а пре свега давалац франшизинга, морају да 
упознају једна другу пре закључења уговора, при чему се сматра да су 
оне conditio sine qua non за закључење уговора о франшизингу. Од колике 
је важности ово питање говори и чињеница да је у оквиру UNDROIT 
донет и посебан Модел закон о откривању података у франшизинг 
пословању, од 2002. године.18

У оквиру међународне организације UNDROIT, после вишегодиш-
њег рада на унификацији ове материје, 1998. године донет је Водич 
за франшизинг.19 Водич UNDROIT, иако је намењен за регулисање 
међународног мастер франшизинга, садржи одређена правила од значаја 
за директни франшизинг, односно за уговорне односе између даваоца и 
примаоца франшизе.

Поред обавезе даваоца франшизе да упозна сауговарача са 
специфичностима свог система пословања, Водич UNDROIT предвиђа 
за обе врсте франшизинга (мастер и директни франшизинг) специфична 
права и обавезе из овог посла, облике и поједина права која се уступају 
овим уговорима (лиценца, жиг, know-how, модели, лого, приручници 
о пословању), временска или територијална ограничења, последице 
евентуалног неизвршавања или неуредног извршавања тих обавеза, 
начине окончања уговора, или њиховог обнављања и правне последице 
које из тога настају, питања интелектуалне својине и пословне тајне, 
питања ексклузивности, уступања и трансфера технологије, осигурања, 
меродавног права и друга.

Водич UNDROIT је најлабавија форма унификације. Међутим, 
боље је имати нека правила у било ком виду, него оставити стране у 
комплетном непознавању материје и неизвесности у погледу могућих 
последица из правног односа у који улазе.

Зато је важна домаћа регулатива, с обзиром на то да је у принци-
пу остављен слободан избор меродавног права, а познато је да давалац 
франшизе најчешће намеће сопствено право као меродавно, што може 
довести у подређен положај како локалног даваоца, тако и корисника 
франшизинга.

У низу земаља се доноси закони којима се овај уговор чини име-
нованим. Позивање на друге сличне уговоре облигационог права када 
се расправљају односи из уговора о франшизингу (најчешће уговор о 

16 Закон о обавези даваоца франшизе да пружи информације из 2006. год.
17 Закон од 1999 и декрет из 1991. године о давању информација.
18 Model Franchise Disclosure Law. 
19 Th e UNIDROIT Guide to International Master Franchise Arangements – Водич UN-

DROIT.
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лиценци, иако се лиценца робног или услужног жига појављује само као 
једна од компоненти уговора о франшизингу), све више постаје непри-
хватљиво, јер се морају комбиновати правила из више уговора (продаја, 
заступање, итд.).

Правни основ за регулисање уговора о франшизингу у Србији су: 
општи услови пословања, општа правила уговорног права и аналогна 
примена сродних именованих уговора из Закона о облигационим 
односима.20

Значи, једино у САД је донет пропис о уговору о франшизингу. 
Остале земље, укључујући ту и Србију, нису донеле пропис о уговору 
о франшизингу. Када је у питању судска и арбитражна пракса, како 
у Србији, тако и у свету, она је веома оскудна у вези са уговором о 
франшизингу. Зато у уговору треба навести који ће трговински суд или 
арбитража бити надлежна за решавање спорова и које ће материјално 
право у том спору бити примењено. Требало би истаћи и значајну улогу 
Међународног удружења за франшизинг, чији је основни задатак да 
израђује опште услове пословања и кодексе пословне етике.

Комисија Владе Републике Србије за израду Грађанског законика 
у Извештају о отвореним питањима дала је предлог за законско 
регулисање до сада неименованог уговора о франшизингу.21

V Настанак уговора о франшизингу

Историјски посматрано, настанак уговора о франшизингу и уоп-
ште настанак франшизинг посла везује се за америчку привреду крајем 
прошлог и почетком овог века. То је и време почетка експанзије америч-
ке привреде и тиме растуће потребе за бројним и разноврсним произ-
водима и услугама.

Због недовољног финансијског капитала и помањкања професи-
оналних стручњака, трговачка пракса САД успела је да успостави еко-
номске и правне везе између произвођача и продаваца на мало путем 
франшизинга, тако да се може рећи да су компаније створиле уговор о 
франшизингу којим се успоставља трајна сарадња између произвођача 
или трговаца на велико (даваоца франшизе) и малих трговаца (прима-
оца франшизе), при чему је давалац франшизе уступао њеном примаоцу 

20 Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – 
одлука УСЈ и 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93 и Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 
– Уставна повеља).

21 П. Шулејић, „Франшизинг, лизинг, факторинг – отворена питања код регулисања 
ових уговора у Грађанском законику Србије“, Право и привреда, бр. 5–8/2008, стр. 
495–505.
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уз накнаду лиценцу да послује под његовом фирмом, пружао му помоћ 
у организацији, обучавању кадрова, пласману производа и управљању 
процесом производње и промета.

Уговор о франшизингу се први пут појавио крајем XIX века у САД 
(1893. Singer Sewing Machine Company). Данас се овај уговор користи у 
више од осамдесет дражава свих континената.22 САД су преко својих 
трансакционих корпорација постале највећи даваоци и извозници 
франшизинга као једног од најперспективнијих начина обављања 
предузетничке делатности. Касније се у улози даваоца франшизе 
појављују локалне крупне компаније које су кроз своје пословање 
надмашиле у својој делатности државне границе.

Предузећа Singer Sewing Machine Company (1893), General Motors 
(1989), Rexall (1902) први су почели са својим дилерима да успостављају 
односе сличне франшизингу. Радило се о модификацији до тада поз-
натих уговора о искључивој дистрибуцији робе. General Mo tors први је 
разрадио и типизирао све правне и финансијске механизме франши-
зинга који су се врло брзо примњивали у продаји горива, аутомобил-
ској индустрији, а и у угоститељству (McDonald’s, Kentucky Fried) и хо-
телијерству (Holiday Inn). До 1950. године овај уговор је био претежно 
заступљен у области производње и промета аутомобила, промета нафте 
и њених деривата, да би до 1950. посебно развио у домену брзог при-
премања хране (Mc Donald’s).

После Другог светског рата, франшизинг прераста из правног 
и комерцијалног облика у сложену операцију која се састоји из низа 
чинидби, као што су, на пример: обавеза искључиве продаје одређене 
робе или уступања права, давања услуга у комбинацији са давањем 
услуга маркетинга, преношење пословног и техничког know-how, 
лиценце и жига.

Уговор о франшизингу преноси се шездесетих година XX века у 
Немачку, Француску, као и у друге индустријски развијене земље Запад-
не Европе.23 У Европи франшизинг уводе америчке фирме Avis, Herz и 
Coca Cola.

Прва међународна франшизиинг предузећа су америчка преду-
зећа која на тај начин продају своју робу, know-how, и услуге у Европи, 
али и на најудаљенија тржишта. То су: Holiday Inn, McDonald’s, Sheraton, 
Intercontinental, Diners, American Express и др.

У Немачкој то су: Avenco Bar (међу првима), Nord West Ring, Tandy 
(електроника), OBI, Max Bahr, Edeka, Nordses, Volksvvagen, Ihr Platz, 

22 С. А. Сосна, „Новое в гражданском праве: франчаизинг“, Государство и право, 
Москва, 7/1997, стр. 25.

23 M. Париводић, Право међународног франшизинга, Београд, 2003, стр. 40.
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Moevenpiсk, Bremer Modeli и др. Најпознатија француска предузећа која 
успешно приме њују стратегију франшизинга су Prisunic, Laines, Rodier, 
Pronumptia, Frantel и Novotel хотели, а на страним тржиштима Yoplait, 
Novotel, Carrefour, Euromarche Cofran, Manpower. Франшизинг се подјед-
нако примењује у унутрашњем, као и на иностраном тржишту.

VI Значај уговора о франшизингу

У економском смислу уговор о франшизингу је правни инстру-
мент који обезбеђује посао франшизинга као облик сарадње у делатнос-
тима комерцијализације роба у трговини на мало и давању услуга. Еко-
номске карактеристике фрашизинг посла су: деоба и специјализација 
рада, савремено удруживање предузећа, економска експанзија ширењем 
тржишта и развојем делатности, савремени систем економских односа 
високог степена, облик премошћавања подвојености производње и про-
даје, крајња рационалност и специјализација уз истовремено стварање 
јединственог и узајамног и чврсто повезаног процеса који обухвата 
производњу и продају. Франшизинг представља метод вертикалног по-
везивања производње и промета, модерна интеграција у систему дист-
рибуције, облик пословне организације.

Франшизинг је и својеврсна стратегија развоја, маркетинга и 
финансирања сав ремене продаје робе и услужних делатности са 
сврхом развоја делатности и ширења тржишта за које се сматра да је 
квалитетније и сигурније од до сада познатих тржишта.

Статистички подаци показују да постоји преко 100 сектора про-
даје роба, услуга и производње, које могу бити „франшизиране“ у сав-
ременим економским односима.

Значај овог уговора је вишеструк, јер даваоцу франшизе се омо-
гућује већа експанзија која се углавном постиже повећањем проме-
та и освајањем нових и удаљених тржишта у условима све масовније 
производње разних роба, повећава конкурентска способност, а тиме и 
повећање добити. Поред тога, повећава се рационалност у пословању 
(подела рада, масовна производња, продаја преко заступника).

Даваоцу франшизе се умањује ризик сопственог пословања, јер се 
знатан део тог ризика пребацује на друге, а сопствена средства и кадрови 
се усмеравају у правцу истраживања и освајања нових технологија.

Закључивањем уговора о франшизингу давалац франшизе је 
у прилици да развија и проширује делатност предузећа уз релативно 
мала улагања, продаје производе и услуге под једнообразним условима, 
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ствара услове за повећано улагање у истраживачке пројекте и маркетинг 
јер средства не користи за улагања у продајну мрежу.

Прималац франшизе има одређене користи које се огледају у 
смањењу ризика оснивања нерентабилног и неконкурентног предузећа 
(погона, огранка, пословне јединице), могућности приступа на тржиште 
са умањеним ризиком око пласмана робе или услуга, у стварању услова 
за рационалније пословање. Прималац франшизе је ослобођен од свих 
неопходних улагања у маркетинг, трошкова рекламе и пропаганде, ад-
министрације и књиговодства, што све доводи до увећања добити.

Предности франшизинга за његовог примаоца су искуство дава-
оца франшизе, обука коју пружа давалац франшизе за њеног примаоца, 
стални развој и истраживање који он спроводи и на томе гради конку-
рентност, предности куповине и оглашавања на велико преко даваоца 
франшизе, већа привредна снага када се ради у систему.

У Србији значај уговора о франшизингу је вишеструк. Он пред-
ставља шансу не само за предузетнике у Србији, већ и за саму државу 
јер се подстицањем оваквог начина међународног пословног повези-
вања решавају и економско-политички и социјални проблеми.

Интезиван економски развој, привредна иницијатива и преду-
зетништво су одлучујући фактор у избору франшизног концепта у 
пословању привредних субјеката. Франшизинг има значајну улогу у 
смањивању стопе незапослености. Тако, нпр. у САД постоји око 6.000 
франшизних система, у којима је запослено преко 10 милиона радника 
који остварују преко 50% од укупне малопродаје у земљи. То говори о 
значају франшизинга и могућности његове примене у функцији при-
вредног развоја сваке земље.

Зачетке франшизинга у нашој земљи срећемо пре двадесетак го-
дина доласком ресторана Mc Donald’s у Београд, или туристичке аген-
ције Монтенегро из Будве. Тада се франшизинг уводио по принципу 
страних улагања, joint venture, што није био прави франшизни систем, 
јер нису постојали потребни системски услови. Ова почетна пракса 
није била подржана одговарајућом законском регулативом. Данас само 
у Србији послује око 270.000 предузетника, укључујући 90.000 малих и 
средњих предузећа, а стратегијом развоја планира се пораст њиховог 
броја на 400.000 предузетника у наредних пет година, уз могућност за-
пошљавања око милион радника. То је огроман потенцијал и простор за 
интернационализацију пословања наших предузећа применом франши-
зинг система. Такво умрежење предузећа и пословно повезивање вели-
ких предузећа са много мањих представља савремени тренд привредног 
пословања, а и основу франшизинг система.
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VII Врсте франшизинга

У теорији и пракси преовлађује став да се франшизинг јавља у 
два основна вида и то као производни франшизинг и прометни фран-
шизинг.

Производни франшизинг се састоји у томе да произвођач – дава-
лац франшизе уступа примаоцу франшизе право продаје свог произво-
да или групе производа на тржишту, а у одређеним случајевима и право 
њихове потпуне или делимичне производње на бази лиценце, знања и 
искуства даваоца франшизе. По правилу се уступа искључиво право 
продаје на тачно одређеној територији и тржишту. Прималац франшизе 
је у обавези да набавља производе који су предмет франшизинга само 
од произвођача или од испоручиоца кога он одреди, а он уједно има пра-
во контроле над пословањем примаоца франшизе. Код уговора о про-
изводном или индустријском франшизингу, давалац франшизе уступа 
изабраном трговцу право пласмана робе, али и право делимичне произ-
водње. Према томе, овде се не ради искључиво о промету робе, него и о 
производњи. Сврха ове врсте франшизинга јесте да се место производње 
што више приближи месту продаје. Истовремено произвођач – у овом 
случају прималац франшизе, контролише и организује производњу и 
продају према пословној концепцији и уз помоћ даваоца франшизе.

Прометни франшизинг састоји се у пружању низа услуга (тзв. 
пакета услуга) које давалац франшизе пружа примаоцу франшизе. 
Давалац франшизе пружа своју пословну формулу тј. начин пословања, 
своје методе пласмана, стечено знање и искуство, робне и услужне 
знакове и слично. На тај начин се остварује унификација пословања свих 
примаоца франшизе који су у пословном односу са једним даваоцем 
франшизе. Овде се у одређеној мери може говорити и о франшизингу 
система дистрибуције, што подразумева примену вертикалног односа 
кооперације на основу дугорочног уговора између правно самосталних 
партнера на бази кога давалац система даје кориснику система право 
и налаже му дужности да дистрибуира тачно одређене производе или 
услуге уз коришћење његовог назива, његове робне марке и опреме, 
робе, као и осталих његових заштићених права, и уз коришћење његових 
маркетиншких организационих програма. Када је у питању један овакав 
облик франшизинга има се у виду пласман робе крајњем кориснику. 
Продаја крајњем кориснику постиже се закључењем два уговора, од 
којих се један закључује између произвођача и даваоца франшизе, 
а други између даваоца франшизе и крајњег корисника. Прималац 
франшизе продаје робу или врши услуге по унификованим налозима 
и упутствима даваоца франшизе. Пласман робе и услуга врши се под 
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пословним именом и пословним знаком даваоца франшизе, с тим што 
се сви учесници у систему франшизинга јављају као јединствена целина 
у односу на трећа лица. Овај облик франшизинга користи се у многим 
областима привреде, као што су продаја аутомобила, пића, бензина или 
вршење неких свакодневних услуга (перионице, хемијско чишћење или 
хотелске услуге).

Када се ради о производима који су предмет дистрибуције по 
франшизингу, давалац франшизе је обично произвођач који продаје 
готови или полуготови производ примаоцу франшизе, тј. продавцу. 
Продавци желе да својим клијентима понуде свеобухватне услуге и пре 
и после продаје, и да се концентришу на продају производа и да се уз-
држе од продаје конкурентних производа. Између даваоца франшизе и 
њихових продаваца, прималаца франшизе постоји висок степен међу-
зависности.

Када се ради о форматном франшизингу, давалац франшизе одоб-
рава пословни формат, систем пословања и заштитни знак примаоцима 
франшизе и може им или не продавати постојеће, материјалне произ-
воде. Примери ове врсте франшизног пословања могу се наћи у угос-
титељству, хотелијерству, услугама одржавања возила (нпр. замена коч-
ница и пригушивача, поправка мењача, штеловање мотора или замена 
уља), агенцијама за рентирање возила, пословним услугама (књиговодс-
тво, рачуноводство, посао на одређено и неодређено време), супермар-
кетима и потрошачким услугама (чишћење куће и поправке, припрема 
за повраћај пореза и послови са некретнинама).

Конвергентно франшизирање подразумева пословни формат 
у којем независни дилери или несродне делатности прелазе на модел 
франшизинга. Постојеће предузеће уступа део своје независности и 
прихвата плаћање накнаде за франшизинг у циљу остваривања јачег 
идентитета, регионалног и националног маркетинга и економских по-
вољности комбиноване куповине роба и услуга. Најбољи пример овог 
типа су брокерске мреже некретнина.

На домаћем и међународном плану формирано је неколико типо-
ва уговора о франшизингу. Будући да је на међународном плану дава-
лац франшизе обично власник ланца продаје робе, или вршења услуга, 
који преноси права из франшизинга на домаће лице које ће се, потом, 
појавити као давалац франшизе домаћим корисницима, формиран је 
уговор тзв. мастер франшизинг, или генерални споразум о франшизин-
гу. Међународни мастер франшизинг је уговор код којег давалац мастер 
франшизе уступа сауговарачу у страној земљи ексклузивно право да на 
одређеној територији и за одређено време обавља франшизинг посло-
вање, али и да ово право уступа другим лицима. Тако, на основу овог 
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уговора настају подфраншизинг уговори (где се прималац франшизе из 
мастер споразума појављује као давалац франшизе домаћим корисни-
цима), или уговори о франшизингу са корисницима (директни фран-
шизинг). Иако су садржина и услови коришћења франшизинга дати у 
мастер уговору, између даваоца мастер споразума и корисника франши-
зе из подфраншизинг уговора не постоји директна уговорна веза.

Најчешћа врста примаоца франшизе се уобичајено зове „јединич-
ни прималац“, који обично поседује и руководи једним до три фран-
шизна посла. Карактеристично је да је франшизинг за ове делатности 
обично набављен у различито време.

Други вид франшизинг послова се назива „регионални франши-
зинг“. Ту даље постоје два општа типа франшизинга: развојни и мастер 
франшизинг. Развојни франшизинг даје право примаоцу франшизе да 
развије и води одређени (или неограничен) број франшизинг послова 
лоцираних на ексклузивној територији. Давалац се обично обавезује да 
ће развити минимални број јединица током сваког појединачног развој-
ног периода (обично је то једна година). Прималац развојне франшизе 
потписује појединачне уговоре за сваку јединицу.

Мастер франшизинг се разликује од претходног углавном по до-
дељеним правима од стране даваоца франшизе, тј. он примаоцу мастер 
франшизе додељује право подфраншизинга трећим лицима са правом 
да развијају и воде послове у оквиру ексклузивне територије примаоца 
мастер франшизе. У неким случајевима, када се ради о мастер фран-
шизингу, уговор о франшизингу потписују све три стране и то: дава-
лац франшизе, прималац мастер франшизе и прималац подфраншизе. 
Међутим, у већини мрежа, уговор о подфраншизингу склапа се између 
носиоца мастер франшизе и носиоца подфраншизе, а давалац фран-
шизе нема директни уговорни однос са носиоцем подфраншизе и има 
само она права у односу на њега која су му додељена уговором о мастер 
франшизингу и подфраншизингу.

Носилац мастер франшизе фактурише трошкове накнаде носиоцу 
подфраншизе и од тог износа плаћа део даваоцу франшизе. Иако је овај 
вид франшизинга успешно коришћен у развијању неколико мрежа у Аме-
рици, однос мастер франшизинга је много чешћи на међународном плану.

Неколико давалаца франшиза је развило категорију франшизног 
односа, који се понекад назива регионални директор, према којем је поје-
динцу дато право да покрива одређену територију продајући на тој тери-
торији франшизе у име даваоца франшизе и лоцирајући места за успос-
тављање франшизних продајних места. Регионални директор такође може 
имати обавезу организовања обуке, пружања сталне помоћи и контроли-
сања квалитета рада носилаца франшизе у регији за коју је задужен.
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Регионални директор има уговорни однос са даваоцем франши-
зинга, али не и са примаоцима франшизе. Регионали директор добија 
део (обично 1/3 до 1/2) првобитно плаћене надокнаде од примаоца 
франшизе и сличан део износа који плаћају примаоци франшизе. Овак-
ва структура има неке елементе јединичног франшизинга, развојног и 
мастер франшизинга. Овај модел је успешно коришћен од стране неко-
лико франшизних компанија у циљу брзог ширења мреже.

У нашем правном систему овај уговор није посебно уређен са ас-
пекта закључивања уговора о франшизингу са неким од страних давалаца 
или прималаца франшизе, али чињеница је да не постоји изричита 
обавеза пријављивања ових уговора неком од државних органа, уколико 
се не ради о прибављању и уступању права индустријске својине и знања 
и искуства у смислу Закона о спољнотрговинском пословању.24

VIII Закључак

Уговор о франшизингу је данас у широкој примени у целом све-
ту при чему постоје законски прописи о франшизингу у низу земаља. 
У оквиру међународне организације UNIDROIT, после вишегодишњег 
рада на унификацији ове материје, 1998. године донет је Водич за фран-
шизинг који, иако намењен за регулисање међународног мастер фран-
шизинга, садржи одређена правила од значаја за директни франшизинг, 
односно за уговорне односе између даваоца и примаоца франшизе. По-
ред тога неке земље су донеле посебне законе о предуговорним обаве-
зама страна у послу франшизинга, којим су установиле обавезу откри-
вања података од значаја за закључење овог уговора. То је био разлог да 
се у оквиру UNIDROIT-а донесе и посебан Модел закон о откривању 
података у франшизинг пословању, од 2002. године.

Иако је уговор о франшизингу у упоредном праву, ретко регулисан 
законом као именовани уговор, правна регулатива која је од значаја за 
франшизинг пословање је веома развијена. Право и пракса франшизин-
га развијена је у одређеном броју земаља у којима је донета и посебна 
регулатива у односу на уговор о франшизингу. Карактеристично је да су 
сви ти прописи новијег датума.

Комисија Владе Републике Србије за израду Грађанског законика 
у Извештају о отвореним питањима учинила је предлог за законско ре-
гулисање до сада неименованог уговора о франшизингу.

Србија се налази на путу тржишно економског сазревања и пос-
ловање путем франшизинга представља шансу не само за предузетнике 
у Србији, већ и за саму државу да подстицањем оваквог облика међу-

24 Закон о спољнотрговинском пословању (Службени гласник РС, бр. 101/2005).
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народног пословног повезивања реши више економских а и социјалних 
проблема истовремено.

Значај франшизинга и могућности његове примене у функцији 
привредног развоја сваке земље, су велике. Важна је домаћа регулатива 
франшизинг послова, с обзиром на то да је у принципу остављен слобо-
дан избор меродавног права, а познато је да давалац франшизе најчешће 
намеће сопствено право као меродавно, што може довести у подређен 
положај како локалног даваоца, тако и корисника франшизе. Отуда се у 
низу земаља доносе закони којима се овај уговор чини именованим.

Могуће је наћи заједничке елементе уговора о франшизингу са 
другим уговорима облигационог права, али се уговор о франшизингу 
тешко може поистоветити са неким од њих. Ниједан од уговора сличних 
уговору о франшизингу не може да задовољи потребе регулисања 
правних односа који настају код франшизинг посла. Позивање на друге 
сличне уговоре облигационог права, када се расправљају односи из 
уговора о франшизингу (најчешће уговор о лиценци – иако се лиценца 
робног или услужног жига појављује само као једна од компоненти 
уговора о франшизингу), је неприхватљиво.

Усвајање посебног Закона о франшизингу било би пожељно 
због перспективе развоја франшизинг пословања у земљи и региону. 
Закључак је да је боље имати нека правила у било ком виду, него оставити 
уговорне стране у комплетном непознавању материје и неизвесности у 
погледу могућих последица из правног односа у који улазе.

Mirjana KNEŽEVIĆ, Ph.D
Assistant Professor at the Faculty of Economics University of Kragujevac

CONTRACT ON FRANCHISING

Summary

Th e legislative and practice of franchising is developed in certain number 
of countries where special legislative is brought related to the contract on 
franchising. It is characteristic that all this legislative is relatively new. Th e 
Commission of the Government of Republic of Serbia for preparation of the 
Civic statute book, in its report on opened questions has prepared proposition 
for legislative regulation of, until now unnamed contract on franchising.



1–4/2009. Мирјана Кнежевић (стр. 425–441)

441

Domestic legislative is important in franchising business, due to the fact 
that it is left  to free choice of competent law, and it is well known that giver of 
franchising usually imposes his legislative as competent, which can place into 
favorable position local giver, as well as user of the franchising. Th erefore in 
various countries laws are passed that made this contract named. Addressing 
other similar agreements in debenture law when discussing about relationships 
from contract on franchising (most oft en contract on license – although license 
of goods or service mark appears only as one of the components in contract on 
franchising), it is more and more unacceptable because we must combine rules 
from several agreements (sale, representation, etc.). Th e conclusion is that it is 
better to have some regulations anyway then to leave contract parties in total 
ignorance regarding matter and uncertainty regarding possible consequences in 
legal relationships that they create.

Key words: contract on franchising, contract parties, forms of contract 
on franchising, creation and signifi cance of the contract on 
franchising, types on contract on franchising, need for legislative 
regulation of contract on franchising.
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др Надежда ЉУБОЈЕВ
доцент Факултета за правне и пословне студије, Нови Сад

СУБЈЕКТИ У ПОСЛУ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

Резиме

Аутор се у овом раду бави правним проблемима везаним за од-
ређење субјеката у послу финансијског лизинга. У том смислу, аутор 
анализира општа правила која садржи Закон о финансијском лизингу, 
која су релевантна за одређење субјеката посла финансијског лизинга и 
то: њихово опште одређење, посебне дефиниције свих субјеката, као и 
разграничење посла финансијског лизинга од других сродних правних пос-
лова (на основу критеријума који полази од наведених субјеката овог 
посла). Аутор анализира и одредбе којима се утврђује статус субјеката 
финансијског лизинга.

UNIDROIT Конвенција о међународном финансијском лизингу је 
била први корак у регулисању ових питања, које је преузео Закон о фи-
нансијском лизингу, интегришући тако модерна решења из ове области, 
у наше законодавство. Тако је и по нашем праву то тространи правни 
посао у коме учествују три лица и закључују се два уговора. Централно 
место у овом послу има давалац лизинга који је субјект оба уговора: уго-
вора о испоруци и уговора о лизингу.

Кључне речи: посао финансијског лизинга, уговор о лизингу, уговор о ис-
поруци, давалац лизинга, прималац лизинга, испоручилац 
предмета лизинга.
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Посао лизинга је у наглом порасту не само у САД него у свим 
европским државама, а карактеристично је да се појављује у свим при-
вредним гранама.1 Зато са становишта правне сигурности, као и са 
практичног становишта, у нашем праву је била изражена потреба за до-
ношењем посебног закона који би на јединствен начин обухватио вели-
ки број питања релевантних за посао финансијског лизинга.

Доношењем Закона о финансијском лизингу из 2003. године, 
створен је основ за регулисање релативно нове сфере привредно прав-
них односа у нашем правном систему.2 Основни извор права коришћен 
при његовом доношењу била је UNIDROT Конвенција о међународном 
финансијском лизингу. На тај начин у нашем Закону о финансијском 
лизингу усвојена су модерна решења из области финансијског лизинга, 
прихваћена на међународном нивоу.3

Наш законодавац се определио за дефинисање финансијског ли-
зинга. Пре свега, зато што је ова врста лизинга основна и најчешћа у 
пословној пракси, па је интенција законодавца била да ову материју де-
финише у складу са међународним решењем.4

Тространи правни однос који финансијски лизинг увек подра-
зумева, издваја учешће три лица (даваоца лизинга, примаоца лизинга 

1 Уговор о лизингу се развио у пословној пракси европских земаља после Другог 
светског рата под утицајем англосаксонског права и пословне праксе. Америчке 
компаније су, у то време, учествовале у обнови разрушене Европе финансирањем 
које су вршиле у правној форми лизинг посла. Тако су правни системи европских 
земаља преузели овај институт из англосаксонског права. В.: С. Царић, „Уговор о 
лизингу и уговор о факторингу и њихова употребљивост у југословенској привре-
ди“, Зборник радова са Саветовања одржаног 16. и 17. марта 1995. у Београду.

2 Доношењем Закона о финансијском лизингу у односе који произлазе из финансијс-
ког лизинга, законодавац омогућава неопходан степен правне сигурности, изражен 
кроз остварење два основна захтева – у стварању услова за ефикасно и несметано 
одвијање послова финансијског лизинга у нашој земљи и у правној заштити еко-
номски слабије уговорне стране у овом послу.

3 Закон о финансијском лизингу Републике Србије усвојен је 27. маја 2003. године 
(Службени гласник РС, бр. 55 од 27. маја 2003, бр. 61/05 од 15. јула 2005). Основ-
ни извор права који је коришћен у овом Закону била је UNIDROIT Конвенција о 
међународном финансијском лизингу (Unidroit Convention on International Financial 
Leasing). Конвенција је усвојена у Отави 28. маја 1978. године, а на снагу је ступила 
1. маја 1995. године. Поред ових одредаба, значајан извор права при регулисању 
Закона о финансијском лизингу била су правила Закона о облигационим односима 
из 1978. године, која регулишу правне послове сродне финансијском лизингу. Та-
кође, овом приликом узета су у обзир и правила из упоредног права других земаља 
која регулишу посао лизинга, ставови судске праксе нашег и упоредног права, као 
и ставови теорије. Неопходно је нагласити да се овај институт дефинише и у еко-
номској и у правној литератури, али на различите начине.

4 Финансијски лизинг може бити индиректан и директан зависно од тога колико се 
субјеката појављује у послу финансијског лизинга.
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и испоручиоца предмета лизинга) и закључење два уговора. При томе, 
давалац лизинга је субјект оба уговора – уговор о испоруци и уговор 
о финансијском лизингу, који тек својом узајамном повезаношћу чине 
целину посла финансијског лизинга. Ово указује на чињеницу да Закон 
о финансијском лизингу прихвата основне принципе и циљеве Конвен-
ције о међународном финансијском лизингу, јер је и по овој Конвенцији 
лизинг трансакција у којој давалац лизинга закључује два уговора.5 По-
ред тога, ова карактеристика истовремено представља основ за разгра-
ничење посла финансијског лизинга од других сродних правних посло-
ва (на основу критеријума који полази од наведених субјеката).

Лизинг посао је превасходно посао финансирања инвестиција. 
Данас се посао финансијског лизинга, и код нас и у свету, развио у зна-
чајан и често примењиван посао пословног промета, али је кроз тај развој 
све више прилагођаван потребама субјеката који у њему учествују.6 При-
маоцу лизинга, он даје могућност да набави потребну опрему без улагања 
сопственог капитала или средстава добијених путем кредита. Уколико 
прималац нема интерес да опрему трајно задржи, нема обавезу њеног от-
купа по истеку рока на који је уговор закључен, што је посебна погодност 
финансијског лизинга за овог субјекта. Ипак, он се може определити за 
једну од три могућности: или да предмет лизинга врати даваоцу лизин-
га, да га откупи, или да продужи уговор о финансијском лизингу. Посао 
финансијског лизинга је повољан и за даваоца лизинга, који, с обзиром 
да задржава право својине на предмету лизинга, не сноси ризике који су, 
по правилу, везани за одобравање кредита. За испоручиоца (произвођа-
ча) је погодан јер му пружа могућност континуиране продаје веће коли-
чине робе. Он у том случају послује са сигурним и поузданим купцем. 
Сложени односи између ових субјеката пројектују се кроз њихова права 
и обавезе. Све ове карактеристике омогућиле су да посао финансијског 

5 Упоредном анализом правила Конвенције о међународном финансијском лизингу 
с једне и наведене одредбе Закона о финансијском лизингу с друге стране може се 
уочити да је овај Закон, у погледу овог за финансијски лизинг кључног питања, 
следио решење Конвенције о међународном финансијском лизингу. Према овој 
Конвенцији финансијски лизинг је трансакција у којој давалац лизинга закључује 
два уговора: а) на основу спецификације другог субјекта (примаоца лизинга) за-
кључује уговор о испоруци са трећим субјектом (испоручиоцем), на основу кога 
прибавља опрему под условима које је одобрио прималац лизинга у мери у којој се 
тичу његових интереса; б) закључује уговор о лизингу са примаоцем лизинга којим 
преноси на њега право да користи опрему у замену за плаћање накнаде (Глава I чл. 
1 Конвенције о међународном финансијском лизингу).

6 Историјски посматрано лизинг се први пут појавио у пракси Сједињених Америч-
ких Држава крајем деветнаестог века. Међу првима, Bell-Telephone-Company није 
продавала телефоне него их је давала на коришћење у облику лизинга. То је било 
још 1877. године, док данас у САД специјализоване послове лизинга обавља више 
хиљада компанија.
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лизинга постане економски повољан инструмент, иако се ради о новом 
институту трговинског права,7 који је по први пут у нашем правном сис-
тему регулисана правилима, која истовремено одговарају захтеву правне 
сигурности и потребама савременог правног промета.

I Одређење субјеката

У одредбама које се односе на посао финансијског лизинга у це-
лини, Закон о финансијском лизингу не употребљава термин „уговорне 
стране“, већ користи формулацију „субјекти посла финансијског лизин-
га“.8 Законодавац је правилно поступио, обзиром да посао финансијског 
лизинга у целини обухвата два уговора: уговор о испоруци и уговор о 
финансијском лизингу, при чему се прималац лизинга и испоручилац не 
налазе у међусобном уговорном односу.

Према Закону о финансијском лизингу Републике Србије субјекти 
у послу финансијског лизинга су: давалац лизинга, прималац лизинга и 
испоручилац предмета лизинга. На тај начин наш законодавац, у посеб-
ној одредби, експлицитно утврђује која се лица, у смислу овог Закона, 
сматрају субјектима посла финансијског лизинга, што је веома важно 
утврдити имајући у виду специфичну природу и сложеност посла фи-
нансијског лизинга.

Конвенција о међународном финансијском лизингу одређује да је 
финансијски лизинг трансакција у којој обавезно учествују три субјек-
та: испоручилац, давалац и прималац лизинга.9 Упоредном анализом 
наведеног правила Конвенције о међународном финансијском лизингу 

7 У економској теорији се истиче да је у послу финансијског лизинга неопходна и 
улога државе посебно у делу пореске политике која га може учинити атрактивним 
за све његове учеснике. По овим ауторима постоје и други разлози зашто се инвес-
титори и корисници опреме одлучују за овај тип трансакција као метода финан-
сирања и набавка опреме. За даваоца лизинга, посао финансијског лизинга може 
бити флексибилнији у односу на традиционалне, иако сигурније трансакције. Пра-
во власништва које има давалац лизинга, може се лакше штитити, него да је зајмо-
давац и да се штити право зајмодавца. И за примаоца лизинга, финансијски лизинг 
може бити „метод који ће обезбедити замену контроле, као и избегавање ограни-
чења око увоза или извоза опреме“. В.: Д. Раденковић-Јокић, „Финансијски лизинг-
битан елемент домаћег и међународног права“, Правни живот, бр. 11/2003.

8 У другој глави Закон о финансијском лизингу садржи општа правила везана за 
одређење субјеката посла финансијског лизинга: опште одређење, посебне дефи-
ниције свих субјеката, као и разграничење посла финансијског лизинга од других 
сродних правних послова (на основу критеријума који полази од субјеката овог 
посла).

9 Члан 1 Конвенције о међународном финансијском лизингу. У том смислу је трос-
трану финансијску лизинг трансакцију дефинисала UNIDROIT Конвенција о 
међународном финансијском лизингу.
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с једне, и одговарајуће одредбе Закона о финансијском лизингу с друге 
стране, може се уочити да је наш Закон о финансијском лизингу у пог-
леду овог кључног питања, преузео решење Конвенције о међународном 
финансијском лизингу. Тиме је наш законодавац интегрисао међународ-
но прихваћени стандард у наше законодавство, чиме Закон показује 
компатабилност са међународним позитивним прописима, који су били 
први корак у усвајању националних решења.

Међусобни односи ова три субјекта у послу финансијског лизин-
га који чине тространу лизинг трансакцију веома су сложени. Сви ови 
сложени односи пројектују се кроз обавезе и права субјеката.

1. Давалац лизинга

Закон о финансијском лизингу садржи дефиницију првог субјекта 
тродимензионалног лизинг односа – даваоца лизинга,10 чиме се конк-
ретизује опште одређење посла финансијског лизинга.11 У том смислу, 
имајући у виду посао финансијског лизинга у целини, давалац лизинга 
је лице које, према спецификацији примаоца лизинга, са испоручиоцем 
којег одређује прималац лизинга, закључује уговор о испоруци, на ос-
нову кога стиче право својине на предмету лизинга. Давалац лизинга 
са примаоцем лизинга закључује уговор о финансијском лизингу, којим 
се обавезује да, задржавајући право својине на предмету лизинга, на 
примаоца лизинга пренесе овлашћење држања и коришћења предмета 
лизинга на уговорено време, а прималац лизинга се обавезује да му за 
то плаћа уговорену накнаду у одређеним ратама.

Законодавац је изричит у одређивању статуса даваоца лизинга. То 
значи да би се једно лице у смислу Закона о финансијском лизингу смат-
рало даваоцем лизинга, потребно је да се кумулативно испуне следећи 
услови: 1. да се ради о привредном друштву које је основано у складу са 
законом којим се уређује правни положај привредних друштва, 2. да је 
минимални новчани део основног капитала тог друштва 100.000 евра, 
у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије 
на дан уплате и 3. да добије дозволу Народне банке Србије за обављање 
посла финансијског лизинга.12

Законодавац се определио да одредбом императивне природе 
предвиди да давалац лизинга може да обавља само делатност финан-
сијског лизинга и да је дужан да у свом пословању обезбеди да му мини-
мални основни капитал увек буде у износу од 100.000 евра.13

10 Чл. 10 став 1 Закона о финансијском лизингу.
11 Чл. 2 Закона о финансијском лизингу.
12 Чл. 10 ст. 2 Закона о финансијском лизингу.
13 Чл. 10 ст. 3 и 4 Закона о финансијском лизингу.
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Први услов предвиђа да давалац лизинга може бити искључиво 
привредно (трговачко) друштво као правно лице које обавља делатност 
ради стицања добити.

По Закону о финансијском лизингу други услов који се захтева за 
даваоца лизинга односи се на висину минималног основног капитала 
који не може да буде мањи од 100.000 евра.14 То значи да се законодавац 
определио да само одређено правно лице које се оснива као привредно 
друштво може бити давалац лизинга. У теорији се истиче да, обзиром 
на висину која се захтева за минимално уплаћен новчани део основног 
капитала, јасно је да је законодавац имао у виду само страна правна 
лица.15 На основу тога се закључује да се тако дефинисани финансијс-
ки лизинг може уже тумачити као међународни финансијски лизинг.16 
Сматрамо да је оправдано да се овај услов захтева због заштите сигур-
ности правног промета, имајући у виду да финансијски лизинг пред-
ставља финансијску делатност која захтева много већи основни капитал 
у односу на основни капитал у осталим привредним друштвима. Овим 
решењем се у пракси онемогућило оснивање малих и фиктивних пре-
дузећа. Зато овај услов представља основ за остваривање послова фи-
нансијског лизинга од стране савесних привредних субјеката. Поготово 
што Закон предвиђа да је давалац лизинга дужан да у свом пословању 
обезбеди да његов основни капитал увек буде у износу који није мањи 
од 100.000 евра. Закон предвиђа и да давалац лизинга може да обавља 
само делатност финансијског лизинга.

Трећи услов предвиђа да давалац лизинга од Народне банке Ср-
бије треба да добије дозволу за обављање послова финансијског лизин-
га. Захтев за издавање дозволе за обављање послова финансијског ли-
зинга оснивачи привредног друштва подносе Народној банци Србије.17

14 У упоредном праву прихваћен је захтев да минимални основни капитал лизинг 
компанија треба да буде већи од капитала других привредних друштава. Тако, на 
пример, у Француској је правни статус даваоца лизинга регулисан Монетарним и 
финансијским закоником, према коме статус даваоца лизинга може имати правно 
лице које врши банкарске трансакције као и предузеће које обавља послове фи-
нансијског лизинга, само ако му је минимални уплаћени капитал 2.200.000 евра (Ј. 
Перовић, Коментар Закона о финансијском лизингу, Глосаријум, Београд, 2003, стр. 
48–49).

15 Према Конвенцији о међународном финансијском лизингу, у тродимензионалном 
односу који је карактеристичан за финансијски лизинг, однос даваоца лизинга и 
примаоца лизинга је најважнији у одређивању да ли је овај посао међународни. 
Елеменат иностраности одређује се према томе да ли давалац и прималац лизинга 
имају своја седишта у различитим државама (чл. 3. Конвенције о међународном 
финансијском лизингу).

16 Д. Раденковић-Јокић, нав. чланак, стр. 575–576.
17 Чл. 13 ст. 1 Закона о финансијском лизингу 
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2. Прималац лизинга

Закон о финансијском лизингу садржи посебну дефиницију при-
маоца лизинга имајући у виду опште одређење посла финансијског ли-
зинга. Прималац лизинга може бити правно или физичко лице, које са 
даваоцем лизинга закључује уговор о финансијском лизингу, којим се 
давалац лизинга обавезује да ће задржавајући право својине на пред-
мету лизинга, на примаоца лизинга пренети овлашћење држања и ко-
ришћења предмета лизинга на одређено време, а прималац лизинга се 
обавезује да му за то плаћа одређену накнаду у одређеним ратама. Битно 
је нагласити да прималац лизинга, по правилу, врши избор испоручио-
ца и сачињава спецификацију ствари које су предмет лизинга, а према 
којој давалац лизинга са испоручиоцем закључује уговор на основу кога 
стиче право својине на предмету лизинга.

Закон о финансијском лизингу, у погледу статуса примаоца лизинга, 
предвиђа да то могу бити правна и физичка лица, при чему издваја две 
битне чињенице. За разлику од даваоца лизинга, прималац лизинга може 
бити свако правно лице, независно од тога да ли обавља делатност ради 
стицања добити или не. Друга чињеница која се истиче је да прималац 
лизинга, по овом Закону, може бити и физичко лице, независно од тога да 
ли обавља регистровану делатност ради стицања добити или не.18

Прималац лизинга је, углавном, економски слабија страна угово-
ра о финансијском лизингу, зато се законодавац определио да у Закону о 
финансијском лизингу предвиди правила која омогућавају већу правну 
сигурност за овог субјекта и заштиту његових интереса. У прву групу 
спадају одредбе Закона о финансијском лизингу које својим правилима 
обезбеђују правну заштиту примаоца лизинга, без обзира на његов ста-
тус (за правна и физичка лица).19 Поред ових правила, Закон о финан-
сијском лизингу у одредби посебног члана предвиђа додатну заштиту за 

18 Током израде Закона о финансијском лизингу, као и приликом дискусија у пос-
ловној јавности често се постављало питање да ли треба примену Закона о финан-
сијском лизингу ограничити на послове у којима се предмет финансијског лизинга 
користи у професионалне сврхе, тако да прималац лизинга може бити само при-
вредни субјект, односно лице које обавља регистровану делатност ради стицања 
добити, или, пак, ту примену треба проширити и на физичка лица која не обављају 
делатност ради стицања добити. У теорији се износи да је на основу исцрпне ана-
лизе решења, домаћег и упоредно-правног законодавства, и ставова доктрине, с 
једне стране, као и на основу широке дискусије са представницима домаће и међу-
народне пословне праксе, с друге стране, законодавац стао на становиште које 
дозвољава да прималац лизинга буде физичко лице које не обавља привредну де-
латност у виду занимања. Аргумент за ово решење био је пронађен, превасходно, у 
потребама домаћег правног промета (Ј. Перовић, нав. дело, 2003, стр. 207).

19 У прву групу спадају следеће одредбе Закона о финансијском лизингу: чл. 2, 6 ст. 1 
и 3, 7, 10 ст. 2, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 37, 38, 39, 31, 42 ст. 2.
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физичка лица која не обављају привредну делатност у виду занимања.20 
Ово правило предвиђа да када је прималац лизинга физичко лице које 
не обавља регистровану делатност ради стицања добити, на случаје-
ве који нису регулисани овим Законом, примењиваће се одговарајуће 
опште одредбе Закона о облигационим односима које се не односе на 
уговоре у привреди. На тај начин се овим физичким лицима обезбеђује 
законска заштита. У погледу степена законске заштите они се стављају 
у истоветни правни положај са свим другим физичким лицима која за-
кључују уговоре у складу са Законом о облигационим односима, а који 
уговорним странама обезбеђује адекватну заштиту.

Иако Закон о финансијском лизингу примаоцу лизинга пружа на-
ведене правне механизме за заштиту његових интереса, наше право, пре 
свега, је концептуално усмерено да правно заштити интересе даваоца 
лизинга. У привредно правној теорији се сматра да се овим пружају од-
говарајуће гаранције страним улагачима, који се желе привући у област 
финансијског лизинга, а да при томе овакав приступ „не мора нужно да 
значи битну мањкавост у регулисању посебно ако се то питање посмат-
ра у ширем контексту“.21

3. Испоручилац предмета лизинга

Испоручилац предмета лизинга је трећи субјект у послу финан-
сијског лизинга. Имајући у виду посао финансијског лизинга у целини, 
то је правно или физичко лице које на основу уговора са даваоцем ли-
зинга на њега преноси право својине на предмету лизинга, ради предаје 
тог предмета примаоцу лизинга на држање и коришћење, на уговорено 
време и уз уговорену накнаду. То је, по правилу, произвођач предмета 
лизинга кога је изабрао прималац лизинга. Уколико су давалац лизинга 
и испоручилац предмета лизинга исто лице, правни посао закључен из-
међу њих неће се сматрати послом финансијског лизинга.22 Као што је 
већ речено, уговор о испоруци закључује се у складу са спецификацијом 
примаоца лизинга и под условима које, уколико се односе на примаоца 
лизинга, одобрава прималац лизинга.

Неопходно је упутити примедбе Закону о финансијском лизингу, 
уз констатацију да регулисање ове веома сложене проблематике није ни-

20 Чл. 8 Закона о финансијском лизингу.
21 Више о томе: Д. Дивљак, „Уговор о финансијском лизингу, дистрибуција ризика и 

правна заштита интереса“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, vol. 
41, бр. 1–2/2007, стр. 199–215.

22 Давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга морају бити различита лица, 
јер се у супротном примењују правила уговора о закупу или неког другог правног 
посла (продаја са оброчним отплатама цене и сл.).
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мало једноставно, а и ради се о материји која је нашла по први пут своје 
правно одређење. Закону о финансијском лизингу тек предстоји докази-
вање у пракси. У том смислу, када се после спроведене анализе, када је 
у питању одговорност субјеката у тространој финансијској лизинг опе-
рацији, упореде решења из Закона о финансијском лизингу са решењи-
ма из Конвенције о међународном финансијском лизингу, евидентно је 
да ни један ни други акт није успео да постигне идеалну уравнотеже-
ност заштите ових субјеката. Извесну предност у погледу заштите до-
био је давалац лизинга. Није јасно зашто законодавац својим решењем 
фаворизује јачег субјекта, који је већ повлашћен (јер има могућност да 
диктира услове). Закон о финансијском лизингу и Конвенција су, ина-
че, обезбедили мере заштите за оба субјекта, детаљно предвиђајући 
одговорност у случају неизвршења обавеза и утврдили су могућност 
одговорности трећег субјекта у послу-испоручиоца. Ипак, успешнија 
у својим решењима била је Конвенција о међународном финансијском 
лизингу. Закон о финансијском лизингу је предвидео нека решења која 
Конвенција не познаје, а којима је непотребно заштитио и фаворизовао, 
већ ионако боље заштићеног и јачег субјекта – даваоца лизинга.

II Закључна разматрања

Финансијски лизинг подразумева тространи правни посао у коме 
обавезно учествују три субјекта и закључују се два уговора: уговор о ли-
зингу и уговор о испоруци. Централну улогу у овом послу има давалац 
лизинга који је уговорна страна оба уговора. Испоручилац и прималац 
лизинга се не налазе у уговорном однос, па је адекватна формулација 
„субјекти посла финансијског лизинга“.

Законодавац експлицитно утврђује која се лица сматрају субјек-
тима посла финансијског лизинга, што је веома важно имајући у виду 
специфичну природу и сложеност посла финансијског лизинга. У послу 
финансијског лизинга, према Закону о финансијском лизингу Републике 
Србије, субјекти су: давалац лизинга, прималац лизинга и испоручилац 
предмета лизинга. Упоредном анализом се уочава да наш законодавац 
прихвата концепцију Конвенције о међународном финансијском лизин-
гу, чиме наш Закон показује компатабилност са међународним позитив-
ним прописима.

Имајући у виду посао финансијског лизинга у целини, давалац ли-
зинга је лице које, према спецификацији примаоца лизинга, са испору-
чиоцем којег одређује прималац лизинга, закључује уговор о испоруци, 
на основу кога стиче право својине на предмету лизинга. Давалац ли-
зинга са примаоцем лизинга закључује уговор о финансијском лизингу, 
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којим се обавезује да, задржавајући право својине на предмету лизинга, 
на примаоца лизинга пренесе овлашћење држања и коришћења предме-
та лизинга на уговорено време, а прималац лизинга се обавезује да му 
за то плаћа уговорену накнаду у одређеним ратама.

Прималац лизинга може бити правно или физичко лице, које са 
даваоцем лизинга закључује уговор о финансијском лизингу, којим се 
давалац лизинга обавезује да ће задржавајући право својине на пред-
мету лизинга, на примаоца лизинга пренети овлашћење држања и ко-
ришћења предмета лизинга на одређено време, а прималац лизинга се 
обавезује да му за то плаћа одређену накнаду у одређеним ратама.

Испоручилац предмета лизинга је трећи субјект у послу финан-
сијског лизинга. То је правно или физичко лице које на основу уговора 
са даваоцем лизинга на њега преноси право својине на предмету ли-
зинга, ради предаје тог предмета примаоцу лизинга на држање и ко-
ришћење, на уговорено време и уз уговорену накнаду. Уколико су дава-
лац лизинга и испоручилац предмета лизинга исто лице, правни посао 
закључен између њих неће се сматрати послом финансијског лизинга, 
него се на њега примењују правила уговора о закупу или неког другог 
правног посла.

Према томе у финансијском лизинг послу постоји тродимензио-
нални однос (давалац лизинга-лизинг друштво, испоручилац предмета 
лизинга и прималац-корисник лизинга), па код ове установе треба раз-
ликовати целовитост лизинг конструкцију у којој лизинг уговор пред-
ставља само један део овог целовитог посла. Тродимензионални однос 
који настаје овом целовитом трансакцијом код финансијског лизинг 
посла изражава се посебно у правима која прималац лизинга има према 
испоручиоцу (продавцу и даваоцу лизинга).
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THE SUBJECTS OF FINANCIAL LEASING

Summary

Th e author analyses legal issues related to defi nition of subjects in fi nan-
cial leasing. In that sense, author analyses general regulations in the Law on Fi-
nancial Leasing, relevant for determination of subjects of fi nancial leasing: their 
general regulation, defi nitions of all subjects, as well as demarcation between 
the fi nancial leasing and other related legal transactions.

UNIDROT International Convention on Financial Leasing was the fi rst 
step in regulating these issues. Th e Law on Financial Leasing has included many 
solutions from the International Convention on Financial Leasing, thus inte-
grating modern solutions from the fi eld of fi nancial leasing, into domestic law, 
in accordance with Serbian legal system, legal tradition and basic legal prin-
ciples. In this way, in our law fi nancial leasing is also tripartite legal transac-
tion in which are three subjects and two contracts are made. Th e central place 
in fi nancial leasing transaction belongs to the lessor, who is the subject of both 
contracts: contract of fi nancial leasing and contract of supply.

Key words: fi nancial leasing transactions, contract of fi nancial leasing, 
contract of supply, lessor, lessee and leasing supplier.
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СКРАЋЕНИ ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

Резиме

Скраћени извршни поступак је уведен у наше право Законом о извр-
шном поступку из 2004. године. То је у неким елементима особен поступак 
чије је нормирање мотивисано жељом да се олакша привредни промет. Без 
претходно спроведеног парничног поступка, учесници привредног проме-
та који располажу нарочитим веродостојним исправама могу да покрену 
скраћени извршни поступак. Као и општи извршни поступак на основу 
веродостојне исправе и скраћени извршни поступак је заснован на начелу 
диспозиције, једино је круг субјеката између којих се може водити, као и 
круг веродостојних исправа на основу којих се може одредити скраћено 
извршење. У скоро свим својим битним елементима, скраћени извршни 
поступак представља унеколико прилагођено извршење на основу веро-
достојне исправе. Нисмо међутим успели да идентификујемо ниједан 
ваљан разлог због којег би се овај поступак могао назвати скраћеним.

Кључне речи: скраћено извршење, претпоставке, ток поступка, прав-
ни лекови.

I Претпоставке за вођење скраћеног извршног поступка

Скраћени извршни поступак је први пут уведен у наше право но-
вим Законом о извршном поступку1 (у даљем тексту: ЗИП), а како би се 

1 Закон о извршном поступку (Службени гласник Р. Србије, бр. 125/04).
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одговорило захтевима за ефикаснијим остваривањем правне заштите у 
трговинским стварима. Имајући у виду пројектовани циљ, скраћени из-
вршни поступак није могао бити учињен доступним свим категоријама 
правних субјеката, већ само онима који се баве комерцијалним посло-
вима уз испуњење неких додатних услова. Зато се и одредбе о скраћеном 
извршном поступку налазе у делу ЗИП посвећеном посебним правили-
ма о извршењу у трговинским и са трговинским повезаним стварима. 
Он се може спровести само ако су извршни поверилац и извршни дуж-
ник правна лица, предузетници, физичка лица која обављају делатност 
ради стицања добити и имају отворен рачун у складу са прописима о 
платном промету, као и физичка лица у својству дужника из уговора о 
комерцијалном кредиту.2

На скраћени извршни поступак се примењују две групе правила. 
Имајући у виду његово место у систематици ЗИП, првествено су меро-
давне одредбе којима се регулише извршење у трговинским стварима. У 
случају да неко питање није уређено тим одредбама требало би примени-
ти општа правила заједничка за сва средства извршења. Стварна надлеж-
ност је уређена Законом о судовима, а месна надлежност се одређује по 
правилима за извршење у трговинским стварима, односно чланом 3 став 
2 ЗИП. За одређивање и спровођење извршења на основу веродостојне 
исправе у скраћеном извршном поступку, по предлогу за извршење пове-
риоца који је физичко лице, стварно је надлежан општински суд без об-
зира што је предложено да се извршење спровоеде на акцијама извршног 
дужника. „Неосновани су жалбени наводи извршног повериоца да је тр-
говински суд, сагласно члану 245 ЗИП-а надлежан за одређивање и спро-
вођење скраћеног извршног поступка на основу веродостојне исправе по 
предлогу извршног повериоца-физичког лица на акцијама извршног дуж-
ника. Наиме, одредба члана 245 ЗИП-а не може мењати стварну надлеж-
ност суда прописану у Закону у судовима. Ово стога што је у смислу чла-
на 15 став 2 тачка в. Закона о судовима трговински суд стварно надлежан 
да одређује и спроводи извршење и обезбеђење на основу веродостојних 
исправа које се односе на лица из става 1 тачка б. и в. члана 15 Закона о 
судовима, а у смислу одредби члана 12 став 1 тачка 4б. Закона о судови-
ма, стварно надлежан за поступање по предлогу за извршење поднетом 
од стране извршног повериоца који је физичко лице је општински суд, 
који ће приликом поступања извршење одредити и спровести применом 
посебних правила извршења у трговинским и са трговинским повезаним 
стварима уколико се као извршни дужник појављује неко лице набројано 
у ставу 1 члана 242 ЗИП-а или кад извршни поверилац предлаже скраће-
ни извршни поступак на основу веродостојних исправа из члана 253 ис-
тог закона или извршење на акцијама.“3

2 Члан 252 ЗИП.
3 Решење Вишег трговинског суда, Иж. 100/06 од 24.1.2006. године.
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За покретање скраћеног извршног поступка неопходно је да из-
вршни поверилац располаже веродостојном исправом којом се на не-
сумњив начин доказује постојање износ и доспелост његовог потра-
живања. У такве веродостојне исправе сходно одредбама ЗИП спадају:
1) меница и чек са протестом и повратним рачуном, ако је то потребно 
за заснивање потраживања, 2) обвезнице и друге хартије од вреднос-
ти које имаоцу дају право на исплату номиналне вредности, 3) доспе-
ла безусловна банкарска гаранција, 4) доспели безусловни акредитив,
5) оверена изјава извршног дужника којом овлашћује извршног пове-
риоца на пренос новчаних средстава, 6) јавна исправа која конституи-
ше извршиву новчану обавезу, 7) сваки уговор у привреди у писменој 
форми, при чему су потписи овлашћених лица оверени од стране суда, 
односно другог надлежног органа.4 Наведени аутентични документи су 
такви, да се без њиховог уважавања, односно признавања обавеза које 
су у њима садржане, не може нормално одвијати платни промет. Од те 
претпоставке је пошао и законодавац када им је признао својство на-
рочитих исправа на основу којих се може водити скраћени извршни 
поступак. Њихова веродостојност се не би могла прихватити само ако 
би извршни поверилац у описаној ситуацији располагао аутентичном 
исправом исте или јаче правне снаге. Скраћени извршни поступак се 
може спровести на основу сваке веродостојне исправе којом се на не-
сумњив начин доказује постојање, износ и доспелост повериочевог пот-
раживања. Члан 253 ЗИП наводи најчешће примере оваквих исправа. 
Не може се на основу сваке веродостојне исправе покренути скраћени 
извршни поступак већ само на основу оне којом се на несумњив начин 
доказује постојање, износ и доспелост повериочевог потраживања, при 
чему су исправе у члану 253 ЗИП наведене exempli causa.

ЗИП је при том изоставио поједине исправе којима се у члану 36 
придаје својство веродостојне исправе: фактуре, изводе из пословних 
књига за цену комуналних услуга, испоруку воде, топлотне енергије, од-
воз смећа. То што ове исправе нису наведене у одредбама члана 253 ЗИП 
значи, да се на основу њих не може водити скраћени извршни поступак. 
Да је намера законодавца била да дозволи вођење скраћеног извршног 
поступка на основу свих веродостојних исправа садржаних у члану 36 
ЗИП, он би то учинио упућивањем на сходну примену тог члана, којим 
се ближе дефинише појам веродостојне исправе. У овом случају треба 
применити правило тумачења lex specialis derogat legi generali. Осим тога, 
питање је да ли се горе наведеним веродостојним исправама из члана 36 
може удовољити условима који се траже за вођење скраћеног извршног 
поступка. Коначно, у прилог оваквог резоновања говори и поређење 
члана 36 став 1 т. 6 и 7 у којима се као веродостојне исправе помињу 

4 Члан 253 ЗИП.
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безусловна банкарска гаранција и акредитив, и одредбе члана 253 став 
3 и став 4 које помињу доспелу банкарску гаранцију и акредитив. За 
разлику од обичне код безусловне банкарске гаранције није потребно 
да корисник доказује испуњеност одређеног услова. Исто важи и за без-
условни акредитив. На крају, све назначене исправе на основу којих се 
може водити скраћени извршни поступак су посебног правног квали-
тета, пошто својим садржајем доказују да постоји безусловна обавеза 
извршног дужника која гласи на одређени број новчаних јединица.

У том смислу наводимо и неке ставове судске праксе. „Веро-
достојном исправом у смислу члана 253 став 1 тачка 7 ЗИП не може се 
сматрати онај уговор у приверди сачињен у писменој форми на коме 
потписи овлашћених лица нису оверени од стране суда односно дру-
гог органа који је по закону овлашћен да врши оверу уговора.“5 „Да би 
меница била веродостојна исправа из члана 36 став 2 тачка 1 и члана 
253 став 1 тачка 1 ЗИП она мора бити снабдевена исправом о протесту 
само онда када је наведена радња потребна за заснивање односно очу-
вање меничних права сходно условима прописаним у Закону о меници. 
Меница има својство веродостојне исправе из члана 36 став 2 тачка 1 и 
члана 253 став 1 тачка 1 ЗИП и када уз исту није приложена исправа о 
протесту уколико је као дужник у предлогу за одређивање извршења на 
основу веродостојне исправе означен акцептант или издавалац сопстве-
не менице, а ако је дужник неко од лица из члана 42 Закона о меници, 
онда уколико је обавеза подизања протеста отклоњена самим текстом 
менице, а у смислу одредбе члана 52 став 1 у вези члана 110 Закона о 
меници.“6

Фактуре и отпремнице не представљају веродостојне исправе на 
основу којих се може спровести скраћени извршни поступак. „У члану 
36 став 2 ЗИП таксативно су набројане исправе које се смарају веро-
достојним исправама у смислу овог закона, а у ставу 6 истог члана про-
писано је да у случају када веродостојна исправа представља и средство 
плаћања, на захтев извршног повериоца може се спровести скраћени 
поступак извршења. У члану 253 ЗИП прописано је да се скраћени из-
вршни поступак може спровсти на основу сваке веродостојне исправе 
којом се на несумњив начин доказује постојање износ и доспелост по-
веричевог потраживања. Из ових законских одредаба произилази да се 
скраћени извршни поступак може спровести само на основу веродостој-
не исправе која преставља и средство плаћања, а којом се на несумњив 
начин доказује постојање износ и доспелост поверичевог потраживања. 
Када ће то бити случај фактичко је питање које се у сваком конкрет-

5 Правни став Вишег трговинског суда у Београду од 20.9.2005. године.
6 Правни став Вишег трговинског суда у Београду од 20.9.2005. године.
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ном случају мора посебно ценити. У том смислу правилно је поступио 
првостепени суд када је у конкретном случају оценио достављене фак-
туре и отпремнице, које је издао извршни поверилац, не представљају 
веродостојне исправе којима се на несумњив начин доказује постојање, 
износ и доспелост повериочевог потраживања, па се на основу њих не 
може спровести скраћени извршни поступак. То су једностране испра-
ве које издаје извршни поверилац, а у пракис оне су најчешће и спорне 
како у погледу постојања тако у погледу износа и доспелости поверио-
чевог потраживања. Због тога оне и немогу представљати веродостојне 
исправе на основу којих се, у смислу члана 253 ЗИП, може спровести 
скраћени извршни поступак. Због тога је правилно поступио првосте-
пени суд када је одбио предлог извршног повериоца да на основу наве-
дених исправа спроведе скраћени извршни поступак.“7

II Покретање и ток поступка

И у скраћеном извршном поступку начело диспозиције долази до 
изражаја. Без одговарајућег захтева извршног повериоца не може се во-
дити скраени извршни поступак. Чак и када суд утврди да су испуње-
ни сви услови за вођење скраћеног извршног поступка, он га не може 
дозволити у одсуству одговарајућег предлога извршног повериоца. У 
случају да извршни поверилац и извршни дужник испуњавају услове 
из члана 252 ЗИП и да веродостојна исправа испуњава услове из члана 
253 ЗИП, али извршни поверилац само поднесе предлог за извршење 
не тражећи скраћену процедуру, суд ће одредити извршење у складу 
са одредбама ЗИП којима се уређује извршење на основу веродостојне 
исправе. У скраћеном извршном поступку не може да учествује свака 
странка већ само она која испуњава услове прописане чланом 252 ЗИП. 
Како се скраћени извршни поступак покреће предлогом, то је потребно 
да у њему извршни пверилац изрази жељу за вођењем скраћеног извр-
шног поступка.

Скраћени извршни поверилац се заснива на нарочитој веро-
достојној иправи, због чега овде вреди сходна примена одредаба ЗИП 
којима се уређује извршење на основу веродостојне исправе. У свим ос-
талим елементима предлог за спровођење скраћеног извршног поступка 
се поклапа са предлогом за извршење на основу веродостојне исправе. 
Предлог мора да садржи у једном ставу захтев да се извршни дужник 
обавеже да плати одређено новчано потраживање (обавезујући део), и 
у другом ставу предлог да се по истеку париционог рока одређеног у 

7 Решење Вишег трговинског суда Иж. 213/06 од 12.4.2006. године.
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претходном ставу одреди извршење против извршног дужника средс-
твом које предложи извршни поверилац (одређујући део).

О сходној примени се може закључити из одредбе члана 258 став 
2 ЗИП: „Ако суд нађе да је приговор основан, укинуће решење о из-
вршењу по скраћеном поступку у делу у коме је одређено извршење и 
предмет доставити парничном суду на даљи поступак, као у поступку 
извршења на основу веродостојне исправе.“

Не постоји одговарајућа извршна исправа која је настала у неком 
испитном (когницијском) поступку, већ се скраћени извршни поступак 
води на основу одговарајуће веродостојне исправе и због тога приговор 
против решења о извршењу у скраћеном поступку нема моћ да отклони 
дејство решења о извршењу као целине, већ само доводи до превођења 
поступка у парницу, а парнични суд ће проверити да ли нападнуто ре-
шење у свом обавезујућем делу може да издржи контролу парничног 
суда по одредбама ЗПП којима се регулише поступак поводом пригово-
ра против платног налога.

III Правни лекови у скраћеном извршном поступку

Видели смо да је за вођење скраћеног извршног поступка не-
опходно да буду испуњени одређени услови који се тичу својства стра-
нака. Извршни поверилац и извршни дужник морају бити правна лица, 
предузетници или физичка лица која обављају делатност ради стицања 
добити и имају отворен рачун у складу са прописима о платном проме-
ту, или физичка лица која се појављују као корисници уговора о комер-
цијалном кредиту. Разлог увођења овог поступка је убрзано принудно 
извршење обавезе извршног дужника у случајевима када извршни по-
верилац поседује неку од веродостојних исправа уз члана 253 ЗИП.8

Најпре, потребно је да постоји веродостојна исправа којом се не-
сумњиво утврђује постојање, износ и доспелост повериочевог потражи-
вања. Затим, извршни поверилац мора изричито да затражи спровођење 
извршног поступка. Када извршни поверилац поднесе предлог за спо-
вођење скраћеног извршног поступка, извршни суд одлучује решењем. 
Уколико одбаци или одбије предлог за скраћено извршење, такво ре-
шење извршног суда може извршни поверилац нападати жалбом. Ако 
извршни суд усвоји предлог извршног повериоца и донесе решење о 
извршењу, против таквог решења извршни дужник може изјавити при-
говор. Скраћени извршни поступак може се спровести само у трговин-

8 Ј. Кордић, „Скраћени извршни поступак“, Параграф, 2/2005, Београд, 2005, стр. 
75.
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ским стварима, а за спровођење скраћеног извршног поступка надле-
жан је суд на чијој територији дужник има седиште.

У скраћеном извршном поступку приметно је ограничење разлога 
због којих се приговор може поднети, као и сам поступак по приговору. 
Извршни дужник може изјавити приговор против решења о извршењу 
донетог у скраћеном извршном поступку из следећих разлога: 1) да је у 
исправу на основу које је одређено скраћено извршење унет неситинит 
садржај; 2) да је исправа потписана од стране неовлашћеног лица; 3) да 
је обавеза из исправе извршена; 4) да обавеза из исправе није доспела; 
5) да истовремено доспела обавеза повериоца из исправе није испуњена 
(члан 256 став 1 ЗИП). Уз приговор се морају поднети следећи докази: 
1) правноснажна судска одлука којом је утврђена неистинитост исправе 
или извод из Централног регистра хартија од вредности, ако извршни 
дужник тврди да је исправа неистинита; 2) извод из регистра о лицу 
овлашћеном за заступање у моменту издавања исправе, ако извршни 
дужник тврди да је исправа потписана од стране неовлашћеног лица;
3) налог за плаћање у писменој или електронској форми на основу кога 
је извршен пренос средстава, ако извршни дужник тврди да је обавеза 
испуњена. У случају приговора недоспелости обавезе из исправе, не-
доспелост мора да произлази из саме исправе.

Цитирани члан 256 ЗИП представља одступање од начела сло-
бодне оцене доказа. Ово начело је једно од темљених начела ЗПП, па се 
сходно примењује и у извршном поступку. Суштина овог начела је да 
суд није везан никаквим доказним правилима по којима би чињеницу 
која се доказује морао, без обзира на своје уверење, узети за доказану, 
ако за њу говоре одређена доказна средства, нпр. два сведока, или он ту 
чињеницу не би смео узети за доказану, ако за њу не говоре одређена 
доказна средства, нпр. јавна исправа.9 Према начелу слободне оцене до-
каза не постоји ранг доказних средстава по ниховој вредности, тако да 
би доказно средство одређене врсте увек било јаче од доказног средства 
друге врсте, нпр. исправа јача од сведока. Сва доказна средства, апс-
трактно узев, имају исту вредност. То даље значи, да се вредност сваког 
доказног средства цени конкретно тј. само према околностима које пра-
те извођење доказа. Међутим, цитираним чланом ЗИП је примена овог 
начела значајно ограничена. ЗИП наводи којим се доказним средствима, 
морају доказивати одређени разлози за приговор. То има за последицу, 
да уколико би извршни дужник неким другим доказним средством, а не 
оним наведеним у члану 257 ЗИП доказивао разлоге за приговор, то би 
несумњиво водило одбијању приговора.

9 Познић, Бачић, Вражалић, Закон о парничном поступку са коментаром, уводним 
законом и регистром појмова, Београд, 1957, стр. 14.
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Како су исправе на основу којих се води скраћени извршни пос-
тупак нарочитих својстава, то се њихова својства потврђују исто тако 
вредним доказима узимајући пре свега у обзир: њихову истинитост, ау-
торство и доказаност испуњења. „У смислу члана 255 став 1 ЗИП, када 
суд утврди да су испуњени услови за скраћени извршни поступак, до-
неће решење о извршењу у складу са чланом 52 ЗИП. Против наведеног 
решења извршни дужник, сходно члану 256 ЗИП има право приговора. 
Ако је приговор изјављен из разлога наведеног у ставу 2 тачка 5 истог 
члана, суд ће поступити по одредби члана 257 став 3 ЗИП.

Ако извршни поверилац докаже истовремено испуњење доспеле 
обавезе, суд ће решењем одбити изјављени приговор извршног дужни-
ка као неоснован, а неће доносити ново решење о извршењу како је то 
погрешно предвиђено у ставу 4 наведеног члана (ова одредба је у суш-
тини неприменљива, јер нема разлога да суд доноси ново решење о из-
вршењу против извршног дужника када је претходно исто већ донето). 
Уколико суд утврди да извршни поверилац није извршио, нити је спре-
ман да изврши истовремено доспелу обавезу, онда ће својим решењем 
укинути донето решење о извршењу у делу у коме је одређено извршење 
и предмет доставити парничном суду.10

Приговор се мора изјавити у року од три дана од пријема решењa 
о извршењу по скраћеном извршном поступку. Поставља се питање 
преклузивности овог рока. Подсетимо се, чланом 22 ЗИП је прописано 
да се предлогом за враћање у пређашње стање могу отклонити после-
дице пропуштања рока за приговор и жалбу. Како је члан 22 смештен у 
део ЗИП који носи наслов „Основне одредбе“, дало би се закључити да 
рок од три дана није преклузиван, тј. да се приговор против решења о 
извршењу може изјавити и по протеку тог рока, ако је рок пропуштен 
из оправданих разлога.

Међутим, узимајући у обзир ratio legis одредби ЗИП које регулишу 
скраћени извршни поступак, а то је омогућавање ефикаснијег извршења 
у ситуацији када се у улози странака извршног поступка појављују при-
вредни субјекти чије пословање захтева далеко већу брзину него што 
је то случај са другим правним субјектима, мишљења смо да би небла-
говремен приговор, ипак требало да буде недозвољен. Ово важи тим 
пре ако се има у виду да улагање приговора одлаже извршење решења 
о извршењу.

Приговор против решења о извршењу у скраћеном извршном 
поступку има суспензивно дејство. Поред тога, ЗИП установљава над-
лежност суда који је одлучивао о доношењу решења о извршењу у 
скраћеном поступку, да одлучује поводом изјављеног приговора у већу 

10 Правни став Вишег трговинског суда од 20.9.2005.
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од тројице судија. То значи да приговор против решења о извршењу до-
нетог у скраћеном извршном поступку има ремонстративан карактер. 
Ако суд нађе да је приговор основан, укинуће решење у делу којим је од-
ређено извршење, а даљи поступак се наставља по одредбама ЗИП, као 
у случају извршења на основу веродостојне исправе. Ова одредба значи 
да веће тројице судија одлучује о „основаности“ приговора. Шта ће да 
ради парнични суд у поступку који се наставља као поводом приговора 
против платног налога, уколико је веће тројице судија извршног суда 
већ донело одлуку о основаности приговора? Ако не усвоји приговор, 
суд ће донети решење којим се приговор одбија или одбацује.

Суд мора да одлучи о приговору у року од 8 дана од дана пријема 
приговора у суду. Према томе, образложени приговор има за последи-
цу судску контролу решења о извршењу донетог у скраћеном извршном 
поступку од стране парничног суда. Ово наравно вреди само под усло-
вом да је приговор изјављен из разлога који су наведени у самом ЗИП и 
да је доказно потврђен. У поступку контроле се према томе, оцењујују 
докази поднети уз приговор, а не приговор као такав.11

Решење којим се приговор одбацује или одбија није правноснаж-
но. Против тог решења може се изјавити жалба у року од 3 дана. Жалба 
не задржава извршење. Другостепени суд одлучује поводом изјављене 
жалбе у року од 8 дана од пријема предмета. Другостепени суд може да 
укине решење или да га потврди. Ако укине решење којим је приговор 
одбачен, првостепени суд ће поново одлучивати поводом изјављеног 
приговора. Ако укине решење којим је приговор одбијен, ставиће ван 
снаге решење о извршењу донето у скраћеном поступку у делу којим је 
одређено извршење, а даљи поступак ће се водити као поступак пово-
дом приговора против платног налога.

Не води сваки од приговора против решења о извршењу по 
скраћеном поступку у парницу. Ако се извршни дужник у свом при-
говору позове на чињеницу да извршни поверилац није истовремено 
испунио обавезу према њему, да би даљи поступак остао у оквирима 
извршног поступка, потребно је да од стране извршног повериоца, ос-
тане неоспорен у року од три дана, од дана када је он дужан да подне-
се доказ о испуњености своје обавезе. Реч је о приговору истовременог 
испуњења, или кад је испуњење обавезе извршног дужника условљено 
према садржају веродостојне исправе испуњењем обавезе повериоца, 
пре или истовремено (члан 122 ЗОО). За случај да поверилац не докаже 
испуњење своје обавезе, поступак се наставља у парници.

11 Б. Живковић, „Правни лекови у извршном поступку“, Правни информатор, бр. 
4/2005, стр. 27. 
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И у скраћеном извршном поступку постоји дуализам правних 
лекова. Приговор се изјављује против решења о извршењу донетог у 
скраћеном извршном поступку. Oд одлуке о приговору зaвиси даљи ток 
ове врсте извршног поступка. Решење којим се приговор одбацује или 
одбија, извршни дужник може нападати жалбом у року од три дана. 
Њена употреба нема суспензивно дејство, док приговор одлаже извр-
шење решења о извршењу.

На тај начин је овде ограничена употреба жалбе и то како са ста-
новишта врсте одлуке која се може побијати жалбом тако и лица које 
је активно легитимисано за њену употребу у смислу одредаба члана 
258 и 259 став 1–3 ЗИП. На то упућује одредба става 2 члана 258 ЗИП: 
„Ако суд нађе да је приговор основан, укинуће решење о извршењу по 
скраћеном поступку у делу коме је одређено извршење и предмет доста-
вити парничном суду на даљи поступак, као у поступку извршења на 
основу веродостојне исправе.“ Исто важи и ако другостепени суд укине 
решење којим је одбијен приговор. У том случају поступак се наставља 
као поводом приговора против платног налога у складу са одредбама 
члана 259 став 6 ЗИП. У почетном фрагменту одредбе става 2 члан 258 
ЗИП се на то указује: „као у поступку извршења на основу веродостој-
не исправе.“ То значи, да се у поступку по приговору у случају из ста-
ва 2 овог члана предмет доставља парничном суду који и тада поступа 
по истим правилима. На то упућује исказ из одредбе члана 21 ЗИП: „а 
поступак ће се наставити као поводом приговора против платног на-
лога. До наставка поступка као по приговору против платног налога 
неће доћи када другостепени суд потврди решење којим је одбачен или 
одбијен приговор.“ Исто важи и ако другостепени суд укине решење 
којим је одбачен приговор, тада се само отвара поступак по приговору 
са могућим решењима као у одредби члана 258 ЗИП.

Из одредаба ЗИП којима се уређује скраћени извршни поступак 
видели смо да се жалба може јавити као правни лек само у случају да 
извршни дужник жели да провери законитост одлуке (решења изврш-
ног суда) којим је његов приговор одбачен или одбијен. Увођење жалбе 
у скраћени извршни поступак посебним одредбама ЗИП није било пот-
ребно, имајући у виду опште одредбе ЗИП (члан 12 став 2), по којима се 
против сваког решења донетoг у првостепеном поступку може изјавити 
жалба.

Када је реч о жалби против решења којим се приговор одбацује, 
ту нема никакве дилеме. Она је допуштена и изјављивала би се пре све-
га из разлога процесноправне природе. У том случају не би било раз-
лике у односу на поступак извршења који се води на основу обичне 
веродостојне исправе. Наиме, уколико се ради о скраћеном извршном 
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поступку, спорно је колико ће жељеној брзини, могућност изјављивања 
жалбе бити препрека. Оно што када је реч о хитности поступка одмах 
пада у очи, јесте да жалба за разлику од приговора у извршном пос-
тупку, нема суспензивно дејство. На тај начин, извршни дужник ко-
ришћењем права на жалбу у скраћеном извршном поступку не може 
да доведе до одлагања извршења. Остаје спорно и питање разлога, због 
којих се жалба у скраћеном извршном поступку може изјавити, против 
решења којим се одбија приговор. Када је реч о приговору у скраће-
ном извршном поступку, ЗИП наводи разлоге у члану 256 став 2. Листа 
овако наведених разлога је исцрпљена законским навођењем, тако да 
извршни дужник не може изјавити приговор из неког другог разлога 
ван круга оних који су наведени у члану 256 ЗИП. Када је реч о жалби 
против решења о одбијању приговора, таква техника навођења разлога 
није коришћена. Стога се поставља питање, да ли се и у жалби могу ко-
ристити исти разлози који су чланом 256 ЗИП прописани као основ за 
изјављивање приговора.

Дилема добија на интензитету ако се има у виду да ЗИП у глави 
којом регулише скраћени извршни поступак не предвиђа начин за по-
пуњавање правних празнина. Ако се прихвати становиште да се жалба 
против решења о одбијању приговора у скраћеном извршном поступку 
може изјавити, између осталог и из оних разлога из којих се може изја-
вити приговор, поставља се питање дуплирања контролних механиза-
ма, тј. обезбеђивања извршном дужнику већег обима, али не нужно и 
квалитета правне заштите његових права, него што је то случај у опш-
тем извршном поступку. Можда разлог томе треба тражити у чињени-
ци, да скраћеном извршном поступку не претходи парнични поступак, 
односно што извршењу у скраћеном поступку, не претходи провера из-
вршног наслова од стране парничног суда. Отуда је можда законодавац 
хтео да недостатак претходног испитног поступка у којем би се испи-
тала валидност специфичне врсте извршних наслова на основу којих 
се води скраћени извршни поступак, надомести појачаном контролом у 
самом поступку спровођења извршења. Ако је већ то била намера, чини 
нам се да је ефекат могао бити бољи прописивањем приговора као је-
диног правног лека против решења о извршењу у скраћеном извршном 
поступку, који би кроз двостепеност представљао ефикасно средство 
контроле законитости спровођења скраћеног извршног поступка. Осим 
дилеме око дуплирања разлога, постоји и дилема око поступка поводом 
изјављене жалбе у скраћеном извршном поступку. Док се поступак по 
приговору против решења о извршењу донетог у скраћеном извршном 
поступку наставља по пред парничним судом, као у поступку извршења 
на основу веродостојне исправе, поступак по жалби у случају да над-
лежни суд укине решење о одбијању приговора, такође се спроводи као 



ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ Право и привреда

464

поступак поводом изјављеног платног налога. Поредећи одредбе о пос-
тупку по жалби са поступком поводом изјављеног приговора против 
решења о извршењу на основу веродостојне исправе, намећу се неке не-
доумице. ЗИП прописује да ће и у случају да поводом изјављеног при-
говора у скраћеном извршном поступку суд нађе да је приговор осно-
ван, укинути решење о извршењу, а даљи поступак ће се наставити као 
поступак извршења на основу веродостојне исправе. Поступак на ос-
нову наведених веродостојних исправа које су истовремено и средство 
плаћања, није идентичан поступку поводом приговора против решења 
о извршењу на основу веродостојне исправе. У скраћеном извршном 
поступку, као што смо видели, предмет се не доставља парничном суду 
да одлучује о основаности тужбеног захтева и навода из приговора, 
већ о основаности приговора одлучује веће тројице судија истог суда.12 
Међутим, у поступку поводом приговора против решења о извршењу 
донетог на основу веродостојне исправе, ЗИП прописује да се у ситу-
ацији у којој извршни дужник приговором побија решење у извршењу 
у целини, или само у делу којим је дужник обавезан да намири потра-
живање, суд аутоматски ставља ван снаге решење о извршењу у делу 
којим је одређено извршење, а даљи поступак се наставља као поводом 
приговора против изјављеног платног налога.

Ако суд у скраћеном извршном поступку нађе да је приговор ос-
нован, имајући у виду разлоге због којих се приговор може изјавити, 
требало би наставити поступак, по одредбама које важе за извршење на 
основу веродостојне исправе, а ако то с обзиром на разлоге из којих је 
приговор усвојен није могуће, требало би да извршни поверилац буде 
упућен на парницу, како би исходовао извршну исправу, на основу које 
би се касније водило извршење. Чини нам се да су одредбе члана 258 
став 2 ЗИП неспретно формулисане. Ако је била намера закодонавца 
да се поступак поводом изјављеног приговора у скраћеном извршном 
поступку, води као поступак поводом изјављеног приговора против 
платног налога, онда је било логичније прописати, да ће суд у случају 
изјављеног приговора против решења о извршењу донетог у скраћеном 
извршном поступку аутоматски ставити ван снаге решење о извршењу, 
при чему би се даљи поступак одвијао по одредбама ЗПП којима се ре-
гулише поступање суда у случају приговора против изјављеног платног 
налога. Јер ако веће првостепеног суда нађе да је приговор против ре-
шења о извршењу донетог у скраћеном извршном поступку основан, 
поставља се питање шта је предмет одлучивања у поступку поводом 
изјављеног приговора против платног налога.

Другим речима, требало је предвидети сходну примену одредаба 
ЗИП, којима се регулише поступак поводом приговора против решења 

12 В. Козар, Извршни поступак, Београд, 2005, стр. 56.
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о извршењу донетог на основу веродостојне исправе, али у потпуности, 
како би се избегле дилеме у тумачењу члана 258 став 2 ЗИП. С друге 
стране, када је реч о одредбама члана 259 ЗИП, којима се уређује жалба 
у скраћеном извршном поступку може се поставити питање, зашто у 
случају да дође до укидања решења којим је приговор одбијен, није доз-
вољено жалбеном суду да се изјасни о основаности решења о извршењу, 
јер би се на тај начин избегло отварање парничног поступка.

Сумирајући све изнето, поставља се питање сврсисходности пос-
тојања приговора и жалбе у скраћеном извршном поступку. Постојање 
двоструке контроле решења донетих у скраћеном извршном поступку, 
чини се, неће допринети брзини спровођења извршења. На ову примед-
бу се може одговорити, да жалба као правно средство којим се контро-
лише решење о одбацивању или одбијању приговора нема суспензивно 
дејство. Ако је циљ прописивања жалбе против решења којим се при-
говор извршног дужника одбија као неоснован у скраћеном извршном 
поступку био да се уведе контрола решења од стране другостепеног 
суда, онда се поставља питање да ли је то било могуће обезбедити на 
алтернативан начин. Ако веће тројице судија у скраћеном извршном 
поступку утврди да је приговор основан, могло би да се пропише да ће 
се у том случају предлог извршног повериоца за спровођење скраћеног 
извршног поступка сматрати тужбом. У тој ситуацији би постојала за-
конска пресумпција парничног утужења на бази поднесеног предлога 
за вођење скраћеног извршног поступка. У том случају, суд би поступао 
сходно одредбама ЗПП. Након правноснажности одлуке парничног суда 
којом је тужбени захтев тужиоца усвојен као основан, извршни суд би 
спроводио извршење на основу извршне исправе. Ако би се пак деси-
ло, да првостепени парнични суд својом одлуком одбије тужбени захтев 
као неоснован и укине решење о извршењу у побијаном делу, наложиће 
у том случају и обуставу скраћеног извршног поступка.

У обрнутој ситуацији, постоје тумачења по којима би, уколико би 
веће тројице судија у скраћеном извршном поступку донело решење о 
одбацивању приговора, требало размислити да се у том случају извршни 
дужник као тужилац упути на парницу у циљу проглашења недопусти-
вости извршења. У таквој парници, требало би искључити субјективно 
и објективно преиначење тужбе, као и истицање компензационог при-
говора и компензационе противтужбе, а у циљу ефикасности поступка. 
Исто тако, уколико би се уместо тужбе могло да тражи извршење на 
основу веродостојне исправе, суд би морао да одбаци тужбу због недо-
статка правног интереса.13 Овакво становиште је по нашем мишљењу 
неодрживо, из разлога што тумачењем одредаба ЗИП изводи за извр-

13 Ово мишљење заступају М. Врховшек, В. Козар, „Извршни поступак у трговинс-
ким стварима и привремене мере“, Правни живот, бр. 5–6/2005, стр. 100.
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шног дужника право да покреће парницу ради недопустивости извр-
шења. Ова тужба није предвиђена одредбама ЗИП, као један од правних 
лекова и то како у општим одредбама, тако и у одредбама ЗИП, који-
ма се уређује вођење скраћеног извршног поступка. Постојање тужбе 
за недопустивост извршења у случају да дође до одбацивања приговора 
извршног дужника, било би не само contra legem, већ и на уштрб ефи-
касног спровођења извршења. Коначно, тиме би био доведен у питање 
и карактер скраћеног извршног поступка, као поступка у којем се уз 
постојање законом стриктно одређених услова, извршни поверилац на-
мирује на бржи начин, него у ситуацији да се поступак извршења води 
по одредбама које регулишу извршење на основу веродостојне исправе.

И у скраћеном извршном поступку се поставља питање конку-
ренције приговора и жалбе. Наиме, уколико је предлог извршног пове-
риоца за доношење решења о извршењу у скраћеном извршном поступ-
ку делимично усвојен, онда би такво решење имали интерес да побијају 
и извршни поверилац и извршни дужник. Извршни дужник би се ко-
ристио приговором, а извршни поверилац жалбом. У овој ситуацији би 
требало дати предност одлучивању поводом изјављеног приговора. Раз-
лози за приговор против решења о извршењу у скраћеном извршном 
поступку су такви, да њихово постојање искључује вођење скраћеног 
извршног поступка и доводи повериоца у ситуацију да своје потражи-
вање мора да остварује у поступку извршења на основу веродостојне 
исправе. Тако да би кроз одлучивање о приговору извршног дужника, 
требало утврдити да ли уопште има места вођењу скраћеног извршног 
поступка, па тек онда, поступати по жалби. С друге стране, постоје и 
разлози у прилог супротног тумачења. Наиме, поступак по жалби по-
вериоца је једноставнији и био би брже окончан од поступка поводом 
приговора на решење о извршењу, који се у крајњој линији преобража-
ва у парницу.

IV Да ли је скраћени извршни поступак заиста скраћен?

Интенција законодавца приликом уређивања скраћеног изврш-
ног поступка је била да се учесницима привредног промета омогући 
један ефикаснији вид извршења, како реализација бројних пословних 
трансакција не би била доведена у питање. Сигурно је да трговинске и 
са њима повезане ствари, како због своје природе, тако и звог карактера 
учесника заслужују режим нормирања унеколико другачији од општих 
одредаба ЗИП. Поставља се питање да ли се анализираним решењима 
може удовољити пројектованим циљевима.

Да бисмо дали одговор на постављено питање потребно је скраће-
ни извршни поступак упоредити са њему најближим институтом опш-



1–4/2009. Никола Бодирога (стр. 453–468)

467

тег дела извршног процесног права – извршењем на основу веродостојне 
исправе. Прво пада у очи да је скраћени извршни поступак ексклузивно 
право само одређене категорије правних субјеката који задовољавају ус-
лове из члана 252 ЗИП. Круг извршних исправа је нешто ужи од оног на 
основу којих се може водити извршење на основу веродостојне исправе. 
У том смислу можемо извести закључак о скраћеном извршном поступ-
ку као повластици одређених извршних поверилаца, али не и о његовој 
брзини. Када је реч о употреби приговора, круг разлога је опет ужи него 
код приговора изјављеног с позивом на члан 21 ЗИП. То је и разумљи-
во, ако се има у виду специфична природа веродостојне исправе на ос-
нову које се може одредити извршење у скраћеном поступку. Извршни 
дужник је дужан да уз приговор против решења донетог у скраћеном 
поступку поднесе доказе, али ни приговор против „обичног“ решења 
о извршењу донетог на основу веродостојне исправе не може бити не-
образложен, у супротном се одбацује. Установљена је, додуше, дужност 
суда да о приговору одлучи у року од 3 дана. Одредбе о правним леко-
вима су, у целини узев, неспретно формулисане и углавном понављају 
решења садржана у основним одредбама ЗИП.

Из анализе свих одредаба ЗИП, које се примењују у скраћеном из-
вршном поступку, не можемо а да се не отмемо утиску да је реч само о 
особеној врсти извршења на основу појединих веродостојних исправа 
које прате привредно пословање, а између учесника у том пословању. 
Ниједан од чланова у одељку посвећеном скраћеном извршном поступ-
ку не пружа основа за закључак да се ради о скраћеном извршењу. Пос-
тоје одређене особености, али се ниједна од њих не тиче брзине.

Mag. Nikola BODIROGA
Junior Faculty Member at the Faculty of Law University of Belgrade

SUMMARY ENFORCEMENT PROCEDURE

Summary

Summary enforcement procedure has been introduced in 2004 Serbian 
Enforcement Procedure Act. Th e main reason was the intention of legislator to 
foster business activities. Some of its aspects diff er from general enforcement 
provisions. Without litigation procedure companies and other subjects of com-
mercial activities can trigger summary enforcement. Th e initiative is left  to en-
forcement creditor, but only very few of them, provided that they have in their 
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possession some of specifi ed authentic documents are entitled to ask for sum-
mary procedure. Basic characteristics are in sоme aspects modifi ed comparing 
to enforcement based on authentic documents. However we haven’t managed to 
fi nd any good reason why should this type of enforcement be called summary. 
Not a single provision that applies in this situation guarantees higher level of 
effi  ciency.

Key words: summary enforcement, preconditions, procedure, legal 
remedies.
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Јелена БЕЛОВИЋ

МЕДИЈАЦИЈА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Резиме

Захваљујући свом успеху медијација је као алтернативни метод 
решавања спорова данас веома заступљена. Наиме, у многим земљама 
света она представља моћно средство за решавање спорова. Неколико 
година уназад она заузима своје место и у правном систему Србије. Њен 
значај огледа се у практичној равни – у растерећивању судства, али и у 
психолошкој равни – као метод решавања спорова она буди веру у моћ и 
капацитет индивидуе да постојећи проблем реши.

Кључне речи: медијација, алтернативни метод решавања спорова, 
посредник, споразум о решењу спора.

I Увод

Разлози за увођење медијације у правне системе одговарају кон-
цепту новог схватања друштва, као комплексне појаве којег чине људске 
индивидуе обдарене свешћу и вољом. Светско друштво је пуно конф-
ликата и турбуленција, а медијација представља метод посредовања у 
конфликтима. У средишту медијације налази се конфликт, али и вера у 
моћ и капацитет индивидуе да постојећи проблем реши. Као алтерна-
тива судском процесу решавања спорова она је израз квантне теорије 
и теорије комплексности, као нових теорија природе, насталих током 
20. века, које наглашавају множину могућих исхода и неопходност да 



ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ Право и привреда

470

се мисли на начин: не „или-или“, већ „и-и“.1 Преведено на терен права, 
ова формула би значила плуралистички приступ приликом решавања 
проблема. Тако и медијација као метод повећава број могућих путева 
правне заштите, не искључујући при том ниједан од постојећих.

Не могу а да се барем у уводном делу не осврнем на контекст и 
околности везане за средину у којој живим, а која је данас једна од нај-
већих извора конфликата не само на Балкану, него можда и у целој Ев-
ропи. И управо у таквој средини, на северу Косова, у недостатку држав-
них метода за решавање конфликата, или можда у недостатку државе, 
буде се древни методи решавања спорова као што је медијација. Поје-
динци и заједница, у стању очаја, проналазе, иновирају, усвајају и друге 
методе да постојеце конфликте реше.

На овом простору етиологија медијације је обрнута у односу на 
друге делове света. Наиме, постало је већ уобичајено да се као разлог 
увођења медијације наводи реформа судства, потреба за растерећи-
вањем судова. Овде је, међутим, разлог управо у недостатку судских 
органа, односно у парализи њиховог рада. Судови државе Србије на се-
веру Косова раде, али своје одлуке не могу да спроводе, чиме су прак-
тицно лишени свог основног циља – правозаштитне функције која се 
остварује кроз просту имплементацију права, кроз изрицање санкција 
праћених дејством извршности.2 Недавно је мисија ЕULEX-а формал-
ноправно започела са радом с обзиром да је управо она добила мандат 
да помогне у организацији и функционисању правосудног система.

У поменутим околностима медијација је свакако присутан метод 
решавања конфликата. Иако се заговара искључење медијације у спо-
ровима који се тичу заштите уставних права и слобода грађана, оних 
који имају димензију угрожавања појединих мањинских права, како би 
се странкама отежао приступ суду, а политички циљеви остварили ван 
очију јавности,3 овај тип медијације је сада присутан на Косову. Једном 
месечно организује се „Municipality meeting“ у свакој општини, на коме 
се састају сви релевантни представници невладиних организација, на-
ционалних заједница, ОЕБС-а и УНМИК структура. На тим састанцима 
неретко се, уз помоћ Администратора општине, као и других помену-
тих субјеката, решавају конфликти међу представницима националних 
заједница, што је нарочито битно за питање повратка мањина из среди-
на из којих су насилно протеране.

1 Мирослав Печујлић, Владимир Милић, Методологија друштвених наука, Београд, 
2000, стр. 54.

2 Ханс Келзен, Чиста теорија права, Београд, 2007.
3 Лепосава Карамарковић, Поравнање и медијација, Београд, 2004, стр. 326.
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Медијацију даље срећемо у још једној веома осетљивој сфери, а 
то је питање заштите приватне имовине. Наиме, позивајући се на Уред-
бу УМНИК-а бр. 1999/23 од 15. новембра 2000. о успостављању Управе 
за стамбена и имовинска питања и Комисије за стамбене и имовинске 
захтеве, Уредбом бр. 2000/60 од 31. октобра 2000,4 уводи се (иако се то 
изричито не каже) медијација као метод решавања конфликата. Тако чл. 
10 под насловом Решавање захтева каже:

Чл. 10.1 Управа настоји да реши потраживање пријатељски, спо-
разумом страна. Управа информише стране о њиховим правима и оба-
везама према овој Уредби и може да предузме било које кораке које смат-
ра одговарајућим да би омогућила решавање или помогла странама да 
реше своје стамбене потребе. Управа може да развије стандардизоване 
обрасце споразума страна, и може да изда уверење о постигнутом спо-
разуму.

Такође и члан 125 исте Уредбе који се односи на питања управљања 
имовином од стране Управе, говори да Управа може да преузме контро-
лу над имовином након договора страна о поравнању.

Метод медијације користе и војне снаге КФОР-а, такође по пи-
тању заштите приватне имовине. Тачније овде је реч о једном хибрид-
ном моделу. Официр за везу (Liaison offi  cer), који је постављен да испи-
тује захтеве који се односе на окупацију приватне имовине од стране 
КФОР-а и да их првостепено решава јесте заправо омбудсман. Ово је 
више интерни алтернативни метод.6

Чуди заправо околност што Косово нема ни Уредбу нити закон 
који регулише медијацију, зато што су институти англосаксонског пра-
ва, пре свега америчког, добродошли у овој средини и нашироко се уво-
зе. Међутим, нова Уредба о правној помоћи7 одређује да је Комисија за 
правну помоћ дужна да упосли правне и друге стручњаке који ће пру-
жати услуге медијације и подржати развој механизама за атернативно 
решавање спорова.

Свакако да се на овом месту нећу бавити медијацијом на Косову и 
Метохији, али осећам потребу да барем у уводном делу истакнем чиње-
нице које ме непосредно окружују и представљају правну реалност, а 
везане су за ову тему.

4 УМНИК Уредба 2000/60 (31. октобар, 2000), доступно на: http://umnikonline.org/
regulations.

5 Види чл.12 Уредбе.
6 Л. Карамарковић, нав. дело, стр. 316.
7 УМНИК Уредба 2006/36 о правној помоћи (7. јун 2006), http://umnikonline.org/

regulations.
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II Појам и основне карактеристике медијације

Појам „медијација“ потиче од латинске речи „mediare“ што значи 
посредовати. Као ADR метод (Alternative Dispute Resolving) медијација 
је захваљујући свом успеху данас веома заступљена. Поред земаља које 
медијацију користе као моћно оружје за решавање спорова веома дуго, 
постоје и оне, као што је наша, које овај метод сада имплементирају у 
своје правне системе.

За потребе Препоруке REC (2002) 10 Комитета Министара држа-
вама чланицама о медијацији у грађанским стварима медијација се де-
финише као поступак решавања спорова где странке преговарају око 
спорних питања у циљу постизања споразума уз помоћ једног или више 
медијатора. Овај поступак одвија се ван судске или друге законом пред-
виђене процедуре за остварење одређених права и решење одређеног 
конфликта.

У законској дефиницији медијације, сходно важећем Закону о ме-
дијацији Републике Србије из 2005.8 године као основне карактеристике 
медијације наводе се:

– да је медијација поступак решавања спорова мирним путем,
– да се одвија посредовањем од стране једног или више медијато-

ра, и
– да је циљ поступка постизање споразума међу сукобљеним 

странама.
Медијација као алтернативни поступак решавања спорова, када 

се оконча успешно, за разлику од судског поступка има далекосежније 
дејство. То дејство огледа се у помирењу страна, интегративном реша-
вању сукоба, зато што се, у најбољем случају, решавају сви сукоби који 
међу странама постоје истовремено.

Као битна одлика медијације истиче се приватност поступка и по-
верљивост информација везаних за поступак медијације. По овој осо-
бини медијација се понајвише и разликује од других метода решавања 
спорова. Странке могу, уколико то желе, да одржавају и одвојене састан-
ке са посредницима. У другим поступцима, нпр. судском или арбитраж-
ном, то би значило грубу повреду принципа обостраног саслушања и не 
би било дозвољено. Питање поверљивости поступка и поверљивости 
информација везаних за поступак регулисано је и бројним етичким ко-
дексима организација које пружају посредничке услуге.

Ако се овоме дода да стране у сукобу искључиво добровољно 
приступају медијацији, као и то да је поступак медијације далеко бржи 

8 Види Закон о посредовању – медијацији (Службени гласник РС, бр. 18/2005; даље: 
ЗоМ), чл. 2.
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и јефтинији у односу на судски поступак, не чуди чињеница што је ме-
дијација најчешће коришћени ADR метод.

На нашим просторима идеје о увођењу медијације могу се наћи 
у предлозима судија Врховног суда да се успоставе комисије за мирно 
решавање спорова, у периоду после Другог Светског рата. Послератна 
Југославија је познавала институт медијације у раду мировних већа.9 
Међутим, и пре тога, у форми незваничне медијације, у споровима из-
међу породица, уз помоћ поштованих старијих лица, постојала је ме-
дијација, нарочито у споровима насталим поводом крвне освете, што је 
била честа појава на простору Косова.10

III Значај медијације

Ако се као главне карактеристике наводе поверљивост и тајност 
поступка, као и чињеница да је медијација брз поступак решавања спо-
рова (ако ништа друго, знатно бржи од судског поступка), медијација 
има веома велики значај у сфери решавања привредноправних споро-
ва. Како је овај алтернативни метод решавања спорова установљен и 
скројен у корист обостраног интереса страна у спору, он представља 
најпогоднији модел за решавање трговинских спорова где су интереси 
страна најчешће паралелни. Интереси се, пре свега, огледају у очувању 
пословне сарадње и у будућности, као и у чувању пословне тајне што 
је гарантовано начелима поверљивости и тајности поступка. Свакако 
треба споменути и економски интерес којим се трговински субјекти 
најчешће руководе. Брзина поступка посредовања омогућава им да се 
спорна средства брже нађу на тржишту, за разлику од судског поступка, 
где би ова средства била замрзнута до коначне одлуке, а познато је да 
пут до коначне судске одлуке може бити веома дуг и неизвестан. Ус-
пешност медијације у трговинским споровима која износи чак до 80% 
указује да је медијацију у свакој спорној ситуацији потребно покушати, 
јер покушајем мирног решавања спора све странке могу само много до-
бити, уколико успеју да изнађу споразумно решење, а никада не могу да 
изгубе.11

Медијација је значајно и моћно оружје за решавање спорова и у 
другим сферама: у споровима због лекарске грешке, споровима из оси-
гурања, споровима ради заштите животне средине, итд.

9 Л. Карамарковић, нав. дело, стр. 319.
10 ABA Rule of Law Initiative, Index реформе Правне Професије за Косово, Том II, Април 

2007.
11 Гордана Ајншпилер-Поповић, „Медијација решавање спорова ван суда“, Савремена 

пракса, бр. 10, децембар 2007, стр. 34.
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IV Медијација у правном систему Србије

Србија је 2005. године донела Закон о медијацији-посредовању, 
којим је на општем плану регулисала медијацију као алтернативни метод 
решавања спорова. На путу ка европским интеграцијама, поштујући 
препоруке Савета министара и документе Европске комисије, и друге 
бивше југословенске републике су у приближно истом периоду донеле 
сопствене законе.12

Доношењу Закона претходио је пилот-пројекат „Недеља поравнања“ 
који је Врховни суд Србије организовао у септембру 2002. године. Након 
тога медијација је у српски правни систем ушла најпре инкорпорисана 
у Закон о парничном поступку,13 који у чл. 11 наводи да ће странке и 
суд настојати, пре и у току поступка, да се грађанскоправни спорови 
решавају посредовањем или на други начин. Поред грађанскоправних, 
према одредбама овог закона медијацијом се могу решавати и привредни 
спорови. Могућност решавања спора посредовањем овај закон орочава 
на период од 30 дана,14 након чега ће суд заказати рочиште за главну 
расправу чиме ће наставити судски поступак.

Поред Закона о медијацији који овај институт регулише на општем 
плану, постоје и посебни закони који уређују овај институт.

Наш нови Породични закон15 под насловом Поступак у брачном 
спору предвиђа процедуру посредовања у поступку за развод брака. 
Посредовање обухвата поступак за покушај мирења и поступак за 
покушај споразумног окончања спора.16 Медијација је могућа у погледу 
вршења родитељских права, као и по питању деобе имовине стечене у 
току брака, док само питање развода брака, као и статусна питања у 
погледу утврђивања очинства и материнства остају строго резервисана 
за судове.

Законом о осигурању, увођењем медијације, по први пут у Србији 
уведена је институција заштите потрошача путем посредовања у 
решавању одштетних захтева. Осигураници и корисници осигурања могу 
се писменим приговором обратити НБС ако сматрају да осигуравајућа 
кућа није измирила обавезе или ако нису задовољни одштетом. Они 

12 У Словенији је медијација стартовала 2001. године као пробни пројекат Окружног 
суда у Љубљани. Црна Гора је донела Закон о посредовању маја 2005. године, 
Хрватска 2003. године, Македонија 2006. године, Парламент БиХ донео је Закон 
крајем јуна 2004. године.

13 Закон о парничном поступку (Службени гласник РС, бр. 125/2004; даље: ЗПП).
14 Види: ЗПП, чл. 328.
15 Породични закон (Службени гласник РС, бр. 18/2005; даље: ПЗ).
16 Види: ПЗ, чл. 229.
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могу покренути поступак медијације, а уколико то не учине, то у њихо-
во име може да уради и НБС.

Закон о мирном решавању радних спорова17 уређује начин и пос-
тупак мирног решавања колективних и индивидуалних радних спорова, 
избор, права и обавезе миритеља и арбитара и друга питања од значаја 
за мирно решавање спорова. Овај закон промовише социјални дијалог 
кроз унапређење колективног преговарања.

Одредбе о медијацији садржи и Закон о коморама здравствених 
радника.18 У чл. 37 наводи се да се посредовање спроводи ради вансуд-
ског решавања спорова између чланова коморе, као и између чланова 
коморе и пацијената, а у вези са обављањем здравствене делатности.

Од значаја за овај институт јесу и подзаконски акти који на де-
таљнији начин разрађују овај институт. То су нпр. Правилник о начину 
вођења списка посредника,19 Правилник о програму обуке за посред-
ника,20 Одлука о начину заштите права и интереса осигураника, ко-
рисника осигурања и трећих оштећених лица у поступку посредовања 
ради мирног решавања спорних односа насталих из основа осигурања, 
Одлука о ближим условима и начину поступања банке по приговору 
клијента, итд.

V Посебно о Закону о медијацији

Закон о посредовању-медијацији има укупно 32 члана подељена у 
седам поглавља. Под насловом Основне одредбе Закон најпре дефини-
ше подручје примене, наглашавајући али не искључујући и друге сфере 
у којима се може спровести поступак медијације. Као „нарочито“ по-
годне за медијацију закон наводи: имовинскоправне односе физичких и 
правних лица, породичне, радне и друге грађанскоправне односе, као и 
управне и кривичне односе. Као diff erentia specifi ca ових спорова наводи 
се могућност странака да слободно располажу својим правима, као и 
околност да је реч о споровима за које није прописана искључива над-
лежност суда или неког другог органа.

Даље, Закон оставља веома широк простор за организовање раз-
личитих модела медијације, наводеци различите начине упућивања у 
поступак медијације: пре или после покретања поступка за решавање 
спорног односа, са или без упута суда или другог органа.

17 Закон о мирном решавању радних спорова (Службени гласник РС, бр. 125/2004).
18 Закон о коморама здравствених радника (Службени гласник РС, бр. 107/2005).
19 Правилник о начину вођења списка посредника (Службени гласник РС, бр. 

44/2005).
20 Правилник о програму обуке за посредника (Службени гласник РС, бр. 44/2005).
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Као начела поступка Закон наводи:
1. Начело добровољности. Треба нагласити да се ово начело не од-

носи само на моменат отпочињања поступка, вец се протеже кроз цео 
поступак све до фазе његовог окончања споразумом који се такође за-
кључује добровољно.

2. Начело једнакости и равноправности. У поступку посредовања 
стране су равноправне и имају једнака права, а посредници морају да 
поступају независно и непристрасно. Када посредује у брачном спору 
суд је дужан да закаже рочиште за посредовање, позове обе стране и уз 
позив за рочиште достави тужбу туженику. Позивајући само тужиоца, 
без обзира што је тужилац изјавио да не пристаје на посредовање, суд је 
повредио право туженика на једнакост и равноправност, из чл. 4 Закона 
о посредовању-медијацији.21

3. Приватност поступка. Начин на који се обезбеђује примена 
овог начела јесте искључење јавности. Осим страна у спору поступку 
могу присуствовати и друга лица, али само уз дозволу страна у спору, а 
ако учествују, дужна су да поштују начело приватности поступка.

4. Поверљивост. Закон таксативно наводи случајеве у којима се 
може одступити од овог начела, а то су случајеви када јавни интерес 
налаже откривање информација, предлога и изјава везаних за поступак 
посредовања, када је то у циљу примене или спровођења споразума о 
поравнању или у односу на оне информације које се морају открити у 
складу са Законом.

5. Хитност. Колики је значај хитности поступка говори и чиње-
ница да је ова особина медијације Законом прокламована као опште на-
чело.

Поступак посредовања, сходно Закону може бити покренут како 
пре покретања судског поступка тако и у току парничног поступка. 
Посредовање се такође може одвијати и у поступку по жалби. Начело 
добровољности несумњиво је испоштовано код посредовања пре пок-
ретања судског поступка, с обзиром да се поступак покреће прихва-
тањем предлога за покретање поступка који мора бити изричит. И код 
иницирања посредовања у поступку по жалби потребна је сагласност 
страна изражена било у виду предлога или сагласности са предлогом 
судије известиоца. Код покретања поступка медијације после покре-
тања парничног поступка начелу апсолутне добровољности противре-
чи право суда да странке, по отпочињању рочиста за главну расправу, 
упути на медијацију, уколико сматра да се спор може успешно решити 
медијацијом.22 Међутим, постоје и другачија тумачења наведене закон-

21 Из Пресуде Окружног суда у Ваљеву, Гж. 2 бр. 21/06 од 22.9.2006.
22 Гашо Кнежевић, Свеска предавања за последипломске студије, Београд, 2007, стр. 4.
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ске одредбе, према којима, иако одредба Закона о посредовању (чл. 12) 
гласи двосмислено, не сме се закључити да је довољно да само стран-
ке предложе или да само суд оцени да је спор могуће успешно реши-
ти посредовањем, па да дође до упућивања странака на овај поступак. 
По овом мишљењу потребно је и једно и друго: и оцена суда да је спор 
погодан за посредовање и предлог или сагласност странака предлогу 
суда о упућивању на посредовање.23 У сваком случају, Закон о посре-
довању изричито прописује да након упућивања странака на поступак 
медијације, тј. након доношења решења којим парнични поступак за-
стаје, поступак посредовања може да траје 30 дана.24 Наведена закон-
ска одредба у складу је са одредбом Закона о парничном поступку да 
поступак посредовања може да траје 30 дана. Странке се могу упутити 
на посредовање све до правноснажног окончања парничног поступка. 
Закон не искључује и могућност поновног упућивања на посредовање. 
Такође, суд или други орган мозе да продужи време трајања поступка 
посредовања из оправданих разлога, на захтев посредника или страна. 
Закон о посредовању Републике Црне Горе25 одређује дупло дужи рок 
од 60 дана у коме поступак посредовања може бити окончан и то након 
покретања парничног поступка.

Карактеристика посредовања у поступку по жалби јесте да пос-
редник тада може бити само судија. Закон и овде оставља рок од 30 дана 
у коме се може доћи до споразумног решења. У супротном, наставиће се 
поступак одлучивања по жалби.

Искуства других земаља показују да поред правилне оцене суда о 
предмету погодном за медијацију, веома велики значај има и процена 
који је то тренутак када предмет треба упутити на посредовање.

Како се поступак медијације не би злоупотребљавао, чл. 11 Закона 
о медијацији наводи да се покретањем поступка посредовања не преки-
да застаревање потраживања, као и да покретање поступка не утиче на 
законске рокове за покретање и вођење одговарајућег поступка.

Посебна правила у погледу начина вођења медијације не постоје, 
већ та правила у сваком конкретном случају одређује медијатор у дого-
вору са странкама. Саме странке одлучују о ономе што ће расправити у 
поступку медијације, као и о ономе што ће се коначно договорити.

Правило је да ће у случају успешно окончаног поступка посредо-
вања, уколико стране постигну споразум, тај споразум прво бити са-
чињен у форми вансудског поравнања, а потом, ако га на записник узме 

23 Г. Ајншпилер-Поповић, нав. чланак, стр. 13.
24 Види: ЗоМ, чл. 13.
25 Закон о посредовању (Службени лист РЦГ, бр. 30/2005).
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судија по оцени да ли је у сагласности са јавним поретком, такав спора-
зум добија снагу судског поравнања.26

Сходно чл. 17 Закона о посредовању-медијацији на закључење, 
дејства и престанак споразума постигнутог у поступку посредовања 
сходно ће се примењивати одредбе Закона о облигационом односима, 
које уређују вансудско поравнање и Закона о парничном поступку које 
уређују судско поравнање.

Читаво поглавље V Закона о посредовању-медијацији посвећено је 
одредбама о посреднику. Закон га дефинише као трећу неутралну особу 
која посредује између две стране у циљу решавања њиховог спорног 
односа, а у складу са начелима посредовања. Закон као посреднике наводи 
судије, адвокате али и друге стручњаке из различитих области. Веома је 
важно што Закон поставља шири круг лица која могу да обављају улогу 
посредника. У земљама у којима је медијација развијен и дуго коришћен 
метод решавања спорова улогу посредника неретко обављају управо 
„други стручњаци“: психолози, социолози и други, који су једнако као 
и правници дужни да прођу програм обуке за обављање овог посла. 
Код нас је питање обуке регулисано Правилником о програму обуке за 
посреднике који је донео министар правде.

У чл. 19 Закон регулише ко, како и на који начин води списак 
посредника. Одговоре на ова питања Закон даје у смерницама, 
остављајући подзаконскима актима (Правилник о начину вођења 
списка посредника који је донео министар правде) да на ближи начин 
уреде ово питање. На списку посредника могу се наћи само она лица 
која испуњавају услове из чл. 20 Закона, али се у самом Закону наводи 
да, изузетно, посредник може бити и оно лице које се не налази на 
списку посредника. Посредник може бити и страни држављанин, ако 
је овлашћен за послове посредовања у другој држави, уз сагласност 
страна, и то у споровима са страним елементом, што је веома значајно у 
трговинским споровима у којима је једна страна инострана фирма.

Посредник се активира на основу сагласности страна о његовом 
учешћу у поступку. Та сагласност може бити постигнута како пре, тако 
и после покретања судског или неког другог поступка. Разлика је у 
томе што након покретања парнице стране могу бирати посредника са 
списка оне организације код које је спор покренут, а уколико се стране 
не договоре, посредника одређује председник суда односно старешина 
другог органа са списка посредника по редоследу на списку.

Капацитет странака да саме одлучују о бројним питањима веза-
ним за поступак медијације видљив је и у чл. 28 Закона, који се односи 
на трошкове поступка. Стране се могу споразумети о трошковима пос-

26 Г. Ајншпилер-Поповић, нав. чланак, стр. 21.
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редовања, а могу, сходно Закону, и предујмљивати трошкове на једна-
ке делове. У погледу коначног сношења трошкова Закон прави разлику 
између ситуације када је поступак посредовања окончан споразумом и 
ситуације када поступак посредовања није успео. У оба случаја свака 
страна сноси своје трошкове, а трошкове посредовања стране сносе на 
једнаке делове. Разлика је у томе што код споразумно окончаног пос-
редовања стране ово питање могу да уреде и другачије. Уколико је до 
посредовања дошло након покретања парнице или неког другог пос-
тупка, а посредовање је окончано безуспешно, чланом 30 став 2 Закона 
предвиђено је да ће се о трошковима посредовања одлучити коначном 
одлуком у парничном или неком другом поступку. Питање трошкова 
посредовања започетог након покретања парничног поступка регулише 
и Закон о парничном поступку. Предујам трошкова медијације регули-
ше члан 148 став 3 Закона, а остала питања везана за трошкове посре-
довања регулисана су чланом 154 ЗПП-а.

VI Зашто се определити за медијацију?

На крају навешћу аргументе које се најчешће истичу у прилог овог 
алтернативног метода решавања спорова.

Разлог због којег државе инкорпоришу медијацију у своје прав-
не системе свакако је у растерећивању судства што у многим земљама 
представља окосницу реформе правосудих система.

Разлози због којих стране у спору треба да изаберу медијацију као 
средство решавања спора јесу:

– стране у спору имају потпуну контролу над процесом и исхо-
дом преговора,

– флексибилност поступка у смислу његовог прилагођавања ин-
тересима и потребама страна у спору,

– уштеда времена,
– уштеда новца,
– поверљивост (тајност) информација изнетих у поступку, и на 

крају,
– фер споразум који одговара специфичним интересима и пот-

ребама сукобљених страна, тј. постизање формалног споразу-
ма.27

27 W. Mur Kristofer, „Процес медијације-Практичне стратегије за решавање конфлик-
та“, Jossey-Bass, 2003, стр. 66. Као последњу од дванаест фаза поступка медијације 
истиче формализовање договора. Он међутим наглашава и нужност стварања ме-
ханизама обавезе да се постигнути споразум испоштује.
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Jelena BELOVIĆ

MEDIATION IN SERBIAN LAW

Summary

Th anks to its success mediation is as a widely recognized instrument of 
alternative dispute resolution. Namely, it appears to be a very important tool 
of dispute resolution in many countries. A few years ago, mediation found its 
place in Serbian legal system. Its importance is refl ected both on practical level 
(improvement of legal system) and on psychological level (highlighting the im-
portance and capacity of individuals to resolve their disputes).

Key words: mediation, alternative dispute resolving method, mediator, 
agreement on dispute resolving.
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МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО
ПРАВО

др Александар ЋИРИЋ
професор Правног факултета Универзитета у Нишу

др Предраг Н. ЦВЕТКОВИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Нишу

О ПРАВУ СВЕТСКЕ ТРГОВИНСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ: PRO ET CONTRA

КОНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРИРОДЕ*

Резиме

Право Светске трговинске организације својим значајем и дејс-
твом изазива оправдан интерес академске заједнице која тежи апстра-
ховању његових суштинских одлика, методологије настанка и правца 
развоја. Питање карактера права Светске трговинске организације 
укључује разматрања о постојању или негацији његове конституцио-
налне природе. Став о конституционалним карактеру права СТО за-
ступа део престижне јуриспруденције, базирајући га, алтернативно, 
на: институционалној структури Светске трговинске организације; 
заштити „универзалних нормативних вредности“, као једном од њених 
задатака; одликама система решавања спорова држава чланица СТО. 
Пракса апелационих тела и панела СТО, пак, указује да став о консти-
туционалном карактеру норми које су настале у оквиру система Свет-
ске трговинске организације није наишао на прихватање. Такав став 
заступљен је и подржан у једном делу правне теорије. Питање „за и про-

* Овај прилог је резултат рада у оквиру Пројекта бр. 149043 Д, Министарства за на-
уку и технолошки развој Републике Србије.
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тив“ конституционалног карактера права СТО свакако је значајно као 
сигнал процеса превазилажења поделе на међународно и национално право, 
барем када је реч о нормама којима се уређују међународни економски од-
носи. Истовремено, мора се указати на чињеницу да се у овом тренутку, 
уместо о конституционалном карактеру права Светске трговинске ор-
ганизације, пре може говорити о његовом „потенцијалу за конституцио-
нализацију“. Реализација тог потенцијала зависиће од правца и динамике 
општих тенденција развоја међународних односа, које, као и увек, утичу 
и на нормативни оквир међународне економске размене.

Кључне речи: Светска трговинска организација, конституционали-
зам, међународни економски односи, начело најповлашће-
није нације.

I Опште напомене
Убрзавање процеса глобализације имало је за резултат елимини-

сање баријера у међународном протоку робе, услуга и новца. Дијалекти-
ка овог процеса законито је водила креирању адекватног правног одго-
вора. Он је, природом постављених задатака, морао проистећи из поља 
деловања Међународног економског права. Најзначајнији сегмент инс-
титуционалног аспекта реакције на глобализацију услова и околности 
међународне економске размене1 је стварање Светске трговинске орга-
низације (енгл. World Trade Organization – WTO; даље и: СТО). Настала 
као резултат успешног окончања Уругвајске рунде преговора о Општем 
споразуму о царинама и трговини (енгл. General Agreement on Tariff s and 
Trade – GATT), у својим темељима имала је тежњу да постане системски 
структуирани регулаторни оквир светске трговине.2 Остваривање регу-
латорне функције СТО било је могуће само успостављањем адекватно 
конструисаног нормативног система,3 праћеног механизмом решавања 
спорова проистеклих из или у вези са СТО споразумима.

1 Економска глобализација као један од аспеката опште глобализације, дефинише се 
као „блиска интеграција држава и народа која води енормном смањену трошкова 
транспорта, комуникација и руши вештачке баријере прекограничних токова робе, 
услуга, капитала, знања и радне снаге“. Видети више у: Th omas Friedman, Th e Lexus 
and the Olive Tree: Understanding Globalisation, First Anchor Books, 2000, стр. 9. 

2 „Th e WTO shall provide the common institutional framework for the conduct of trade rela-
tions among its Members in matters related to the agreements and associated legal instru-
ments included in the Annexes to this Agreement“ (став 1 члана I Споразума о Светској 
трговинској организацији).

3 Поредак успостављен на нивоу СТО, тежи реализацији начела једнакости свих 
њених чланица. Оно би требало да афирмише висок степен стабилности и пред-
видивости у међународним трговинским односима. О томе: Александар Ћирић, 
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За разумевање права СТО неопходно је узети у обзир следеће 
чињенице:

а) Прво, СТО је по својој суштини међународна организација par 
exellance. У њеној нормативној активности преовлађују елементи реципро-
цитета и концесија. Правила СТО су резултат међудржавних преговора и 
међусобних уступака земаља чланица (интерговерментализам). Поред тога, 
препознају се и елементи наднационализма („супранационализма“).4

б) Друго, право СТО уређује унутрашњи систем решавања спорова 
насталих у вези или поводом примене норми из система Светске трговин-
ске организације.5 Питање природе овог система (да ли има преовлађујуће 
политички карактер – енгл. „pоwеr оriented“ систем, или карактер система 
заснованог на правно уређеној процедури – енгл. „rule oriented“ систем),6 
предмет је дискусија и анализа природе права СТО.7

 Светска трговинска организација као форум решавања међународних трговинских 
спорова, Тематски зборник радова „Приступ правосуђу – Инструменти за импле-
ментацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, Правни фа-
култет, Ниш, 2008, стр. 165–185.

4 Супранационализам је метод политичког одлучивања, који карактерише поверавање 
доношења одлука независним, било именованим било изабраним органима, при 
чему се одлуке доносе већином гласова. Суштинска карактеристика одлучивања 
супранационалном методом је да држава чији представници нису гласали за од-
ређену одлуку може бити приморана да је спроводи, јер је већина за такву одлуку 
гласала. О дихотомији супранационалности и интерговерментализма у систему 
права СТО видети више у: Mitsuo Matsushita, Th omas Shoenbaum, Petros Mavroidis, 
Th e World Trade Organization: Law, Practice and Policy, New York, 2006, стр. 885. О тен-
зији ове дихотомије током развоја права развоја права ЕУ (при чему закључци из 
наведеног рада могу аналогијом бити примењени и на развој права СТО), видети 
више у: Wend Volker, Die Schaff ung der Europäischen Wirtschaft s– und Währungsunion: 
Spill-over und intentionale Entscheidung? Eine Analyse für Deutschland und Frankreich 
(Dissertation eingereicht an der Philosophischen Fakultät der Universität Passaу); дисер-
тација је доступна на страници: http://deposit.dbb.de.

5 Решавање спорова се заснива на јасно одређеним правилима, а коначни циљ се не 
исцрпљује простим доношењем одлуке у формално-правном смислу, већ се тежи 
суштинском уклањању конфликата. Због тога СТО настоји да се настали сукоби 
у односима њених чланица, када је то могуће, решавају и „вансудским методама“, 
мирним путем и на пријатељски начин, без ангажовања панела, експертских група 
и арбитражних већа. 

6 Појмови „система базираног на односу снага“ (енгл. „power oriented system“) и система 
базираног на владавини права (енгл. „rule oriented system“) ушли су у вокабулар науч-
ног дискурса проучавања међународних економских односа 1978. године. Професор 
Џексон (John H. Jackson) користио је ову конструкцију да би описао еволуцију Опш-
тег споразума о царинама и трговини (ГАТТ) кроз коју је овај Споразум прерастао 
из лабаве институционалне форме, у којој однос политичке и економске моћи између 
држава има кључни утицај, на резултат решавања спорова („rule oriented system“), у 
Светску трговинску организацију са унапред предвиђеним како материјалним норма-
ма, тако и правилима процедуре: ова правила у крајњем служе ограничењу неоправ-
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в) Треће, СТО је заснована на јасним економским и политичким 
принципима. Наиме, у економском смислу, Светска трговинска органи-
зација је фундирана на принципу економског либерализма, који полази 
од претпоставке да ефикасна алокација ресурса доприноси развоју оп-
штег благостања. У политичком смислу, СТО је заснована на екстензив-
ном тумачењу Кантове тезе о „либералном миру“, према којој демократ-
ски уређена друштва међусобно не ратују.8 Примењена mutatis mutandis 
на развој трговинске размене, наведена теза основ је закључка да држа-
ве које међусобно тргују не воде ратове, већ спорове решавају мирним 
средствима.9

 даног коришћења економске моћи јачих у односу на слабије државе. Временом, ова је 
конструкција прерасла у неизбежни елеменат теоријског фундирања мултилатералног 
трговинског система, еманираног у СТО споразумима. Видети више у: Dunne Matthew 
S. III, „Redefi ning Power Orientation: A Reassessment of Jackson’s Paradigm in Light of 
Assymetries of Power, Negotiation and Compliance in the GATT/WTO Dispute Settlement 
System“, Law and Policy in International Business, Vol. 34, 2002, www.questia.com.

7 Систем решавања спорова у оквиру Светске трговинске организацијe, установљен 
је документом под називом „Understanding on Rules and Procedures Governing the 
Settlement of Disputes“ (у даљем тексту ДСУ). Решавање спорова у оквиру WТО ре-
ализује се кроз три институције: а) орган за решавање спорова („Dispute Settlement 
Body“ – даље и: ДСБ); б) панеле (даље и: „ДСБ панели“); в) апелациона тела. Више о 
поступку решавања спорова у оквиру СТО видети у: Цветковић Предраг, „Систем 
решавања спорова у оквиру Светске трговинске организације“, Право и привреда, 
бр. 5–8/2006, стр. 713–727.

8 Емануел Кант теорију је изнео у свом есеју „Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer 
Entwurf “ издатој 1795. године. Текст eseja доступан је на адреси http://www.sgipt.
org/politpsy/vorbild/kant_zef.htm.

9 Када се на наведене економске и политичке премисе на којима је заснована 
Светска трговинска организација амалгамира процес глобализације (при чему је 
настанак СТО типичан правни „одговор“ на глобализацију економских односа, 
која је и сама детерминисана догмом о супериорности политичког система 
заснованог на демократији и слободном тржишту), резултат је следећи: СТО постаје 
механизам усмеравања привредног развоја као процеса са карактеристикама 
„операционализоване/апликативне идеологије“. Као такав, систем СТО, укључујући 
и његову правну еманацију кроз норме релевантних СТО споразума, има за примарни 
циљ обезбеђење предиктабилности исхода мера усмерених ка економском развоју 
базираном на напред наведеним (економским и политичким) претпоставкама. При 
томе је нужно указати да се споразуми из система СТО не могу окарактеристати 
као „библија неограничене слободне трговине“. У стварности, њихов је циљ 
стварање јасно структуираног, функционалног и ефикасног начина да се вредности 
слободне трговине остваре правично и принципијелно. Стога СТО нуди сигурност 
и предвидљивост услова за улазак на тржиште других земаља, одговарајући тиме на 
захтев трговаца и инвеститора. Истовремено, обезбеђује уравнотежене механизме 
верификације тих услова, дефинисаних у складу са потребом уважавања политичких, 
социјалних и економских реалности и спровођења принципа слободне трговине 
у складу са њима. Право СТО, дакле, не забрањује заштиту домаћег тржишта, већ 
утврђује дисциплину у спровођењу те заштите. Више о односу СТО и глобализације 
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г) Четврто, разлика у карактеру обавеза и права установљених 
СТО споразумима (дејством принципа најповлашћеније нације10 „мул-
тилатерализованих“ обавеза држава чланица и „индивидуализованих“ 
права на одступање од тако дефинисаних обавеза), основ је дуалне ти-
пологије „правде“ која се обезбеђује применом права Светске трговинс-
ке организације (дистрибутивна и корективна правда).11

Потреба и начин дефинисања основних карактеристика и прав-
не природе права СТО побудило је пажњу академске заједнице. Вели-
ки број радова бави се појединим сегментима права СТО (нпр. правни 
принципи права СТО; решавање спорова; институционални аспекти).12 
Са друге стране, видљив је напор да се право СТО сагледа као целина 
и покуша дефинисање кључних елемената његове садашње структуре и 
основа будућег развоја.13 Једно од питања које је предмет интензивних 

 видети у: Yuksel Ali Sait, Die WTO (World Trade Organisation) als Motor der Globalisierung 
(http://ites-europa.org/Ali_Sait_Yuksel.pdf); Милорад Божић, Срђан Голубовић, Развој 
трговине између балканских земаља на путу ка Европској унији, рад у тематском 
зборнику радова Филозофског факултета у Нишу, „Друштвене промене и етнички 
односи и евроинтеграцијски процеси на Балкану“, Ниш, 2004, стр. 77–87.

10 Начело највећег повлашћења кључни је механизам „мултилатерализације“ обаве-
за држава чланица СТО. Дејство овог начела је да се све предности, погодности, 
привилегије и имунитети које једна страна уговорница одобри ма ком производу 
пореклом из друге земље, или намењеног другој земљи, одмах и безусловно про-
ширују на сличан производ пореклом из или намењен територији сваке друге стра-
не уговорнице. О начелу најповлашћеније нације у литератури на српском језику 
видети више у: Радомир Ђуровић, Александар Ћирић, Међународно трговинско 
право – општи део, Ниш, 2005; Радован Вукадиновић, Витомир Поповић, Међуна-
родно пословно право, Бања Лука-Крагујевац, 2005.

11 Више о овоме видети у: Carmody Chios, „WTO Obligations as Collective“, Th e Eu-
ropean Journal of International Law, Vol. 17(2), стр. 419–443, http://ejil.oxfordjournals.
org/cgi/reprint/17/2/419. Корективна правда спроводи се као механизам заштите 
појединачних интереса и има за циљ обештећење онога који је претрпео штету. На 
пример, уколико је једна страна лишила другу њене својине, онда је овлашћена да 
тражи компензацију. Са друге стране, дистрибутивна правда је вид прерасподеле 
(дистрибуције) неког општег интереса између чланова одређене политичке 
заједнице. Дистрибутивна правда претпоставља постојање претходно утврђеног 
„механизма прерасподеле“. Основ дистрибутивне правде поставио је Аристотел у 
„Никомаховој етици“. Видети више у: N. Rescher, Fairness: Th eory and Practice of Dis-
tributive Justice, 2002. Наведено према: Carmody, нав. дело, стр. 426, напомена 23.

12 Видети: Hilf Meihnard, „Power, Rules and Principles – Which Orientation for WTO/
GATT Law?“, Journal of International Economic Law, Volume 4, 2001, стр. 111–130; 
Pauwelyn Joost, Th e Nature of WTO Obligations, Jean Monnet Working Paper 1/02, 
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/02/020101.html; Andrew D. Mitchell, „Th e 
Legal Basis for Using Principles in WTO Disputes“, Journal of International Economic 
Law, 2007, http://jiel.oxfordjournals.org/cgi/reprint/jgm037v1.

13 За Републику Србију, претпоставка о потреби и значају такве анализе заснива се 
на одредбама домаћег спољнотрговинског законодавства, чије норме упућују на 
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дебата унутар дискурса међународног права јесте да ли се и под којим 
условима право садржано у СТО споразумима може сматрати норма-
ма „конституционалног“ карактера. Ово питање је слојевито и захтева 
сагледавања која неизоставно укључују неке од горе наведених каракте-
ристика права СТО: интерговерментална или наднационална природа 
норми права СТО; правни систем решавања спорова унутар СТО као 
„pоwеr оriented“ систем или систем заснован на правно уређеној про-
цедури – енгл. „rule oriented“ систем; дуална типологија правде која се 
спроводи нормама СТО (диструбутивна и корективна правда). У на-
ставку рада биће изнете основне поставке теоријских концепција које 
се залажу за конституционални карактер права СТО, као и оних које 
тај карактер негирају.14

II Схватања о конституционалном карактеру права СТО

Теоретска разматрања у значајној мери заступају став о конституци-
оналном карактеру права Светске трговинске организације. Основна хи-

 право СТО као извор регулисања домаћег спољнотрговинског режима. Видети нпр. 
чланове 1, 4 и 43 Закона о спољнотрговинском пословању Републике Србије (Служ-
бени гласник Републике Србије, бр. 101/05); члан 36 и 38 Царинског закона (Служ-
бени гласник Републике Србије, бр. 73/03 и 61/05). Видети и члан 1 Предлога Закона 
о спољнотрговинском пословању од децембра 2009. (http://www.parlament.sr.gov.
yu/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=770&t=P#). Генерални савет СТО 15.2.2005. 
године усвојио је одлуку о формирању Радне групе за приступање Републике 
Србије СТО. Више о динамици и досадашњим резултатима процеса приступања 
Републике Србије Светској трговинској организацији видети на: http://www.wto.
org/english/theWTO_e/acc_e/a1_serbia_e.htm. Све државе Западног Балкана, осим 
Републике Србије, БиХ и Црне Горе чланице су СТО. Ове три поменуте државе 
у процесу су приступања. Укупан број држава чланица у јулу 2008. године био је 
153.

14 На овом месту Аутори указују на поједине од радова који се исцрпно и темељно 
баве питањем конституционалног карактера права СТО. Видети: Joel P. Trachtman, 
„Th e Constitutions of the WTO“, Th e European Journal of International Law, Vol. 17, No. 
3, стр. 623–646; Jeff rey L. Dunoff , „Constitutional Conceits: Th e WTO’s ‘Constitution’ 
and the Discipline of International Law“, Th e European Journal of International Law, Vol. 
17, No. 3, стр. 647–675; Th omas Cottier, Preparing for Structural Reform in the WTO, 
September, 2006, http://trade.wtosh.com/english/forums_e/public_forum_e/structural_re-
form_of_the_wto_cottier.pdf; Robert Howse, Nicolaidis Kalypso, „Enhacing WTO Le-
gitimacy: Constitutionalization of Global Subsidiarity“, Governance: An International 
Journal of Policy, Administration and Institutions, Vol. 16, No. 1, 2003, стр. 73–94; Antje 
Wiener, „Enacting meaning-in-use: qualitative research on norms and international rela-
tions“, Review of International Studies, Vol. 35, No. 39, стр. 175–193; Th omas Cottier, 
Maya Hertig, „Th e Prospects of 21st Century Constitutionalism“, Maх Planck Yearbook 
of United Nations Law, Volume 7, 2003, стр. 261–328, стр. 271; Armin Von Bogdandy, 
Pluralism, direct eff ect and the ultimate say: On the relationship between international and 
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потеза је да СТО има карактер устава у материјалном смислу јер поседује 
капацитет за обезбеђење универзалног дејства и униформне примене ма-
теријалних правила из система права Светске трговинске организације.15

Заступници „конституционалистичког“ схватања природе СТО 
сматрају да је право генерисано унутар СТО споразума, праћено одго-
варајућим системом решавања спорова, резултат квалитативног прелаза 
из система заснованог на моћи (енгл. „power oriented system“) ка систему 
заснованом на праву (енгл. „rule oriented system“)16, чији је развој усмерен 
у правцу стварања прототипа супранационалне структуре. При томе се 
ова подела не користи само у погледу механизма решавања спорова, већ 
служи за означавање карактеристике СТО система као целине.17 Има и 
ставова да право СТО, начелно, тежи „конституционалности“, али да, 
као и сваки други облик владавине мора испунити стандард легитим-
ности, који у конкретном случају мора да буде заснован на „космополи-
тици“ (политику која спроводи наднационални интерес) уместо „орто-
политици“ (политици која тежи компромису националних интереса 
кроз интерговерментални приступ заснован на узајамним уступцима 
држава у процесу уређења међународних економских односа).18

 domestic constitutional law, I-CON, Volume 6, Number 3&4, стр. 397–413, http://icon.
oxfordjournals.org/cgi/reprint/6/3–4/397.

15 Видети: John Jackson, Th e World Trade Organization, Constitution and Jurisprudence, 
London, 1998. Питање конституционалног карактера докумената међународног 
права није везано само за СТО. Развој и делатност Уједињених нација, потом гло-
балних финансијских институција попут Светске банке и Међународног монетар-
ног фонда, указују на растућу међузависност држава, која неопозиво утиче и на 
структуру међународног јавног права и парциијално „делегирање“ конституцио-
налних функција држава међународним организацијама. Термин „конституциона-
лизација“ у дискурсу међународног права први пут се јавља у контексту оснивања 
Европских заједница, и односи се на квалитативан помак учињен од стране Европ-
ског суда правде, који је трансформисао оснивачке уговоре у устав у материјалном 
смислу. Ова трансформација резултат је увођења начела директног дејства и супер-
мације права ЕУ (више о овом процесу и начелима видети у: Joseph H. Weiler, Fed-
eralism and Constitutionalism: Europe’s Sonderweg, http://www.jeanmonnetprogram.org/
papers/00/001001.rtf). Наведени процес назван је „интернационализација уставног 
права“. Видети и: Francis Snyder, „Constitutional Law of the European Union“, General 
Course, European Community Law, VI/1, 41–149, Collected Courses of the Academy of 
European Law, 1995. Наведено према: Cottier Th omas, Hertig Maya, нав. дело, стр. 
271.

16 Више о пореклу дихотомије „rule oriented“ и „power oriented“ система видети supra 
напомену 4. 

17 Видети више у: Hannes L. Schloemann, Stefan Ohlhoff , „Constitutionalization and Dis-
pute Settlement in the WTO: National Security as an Issue of Competence“, American 
Journal of International Law, Vol. 93, Nº 2, 1999, стр. 424–451.

18 Видети: Charnowitz Steve, WTO Cosmopolitics, 34 NYUJ Int’L & Pol. 34, 2002, стр. 
299–306, наведено према: Andreas R. Ziegler, Yves Bonzon, How to reform WTO 
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Из доступне литературе могу се апстраховати три алтернативно де-
финисана основа на којима се гради „конституционална вертикала“ СТО:

а) институционална структура Светске трговинске организације;
б) природа „нормативног обавезивања“ држава чланица СТО; и
в) постојање правно регулисаног процеса решавања међусобних 

конфликата држава чланица СТО. Наведени конфликти су истовремено 
и манифестација „сукоба конкурентних вредности“ унутар права Свет-
ске трговинске организације (нпр. трговински/економски интереси, са 
једне, и интереси заштите животне средине, са друге стране).

1. Aмерички правник Џон Х. Џексон (John H. Jackson) родоначел-
ник је схватања да је институционална структура Светске трговинске ор-
ганизације кључни аргумент за признање конституционалног карактера 
права које СТО генерише. Још од седамдесетих година прошлог века, 
Џексон се залагао за изградњу „уставноправне структуре универзалне 
трговинске институције“. Овакав став правдао је потребом превлада-
вања два кључна недостатка трговинског система заснованог на Опш-
тем споразуму о царинама и трговини: први се огледа у чињеница да је 
ГАТТ (уз одређене секундарне институционалне рефлексије) увек био 
превасходно међународни споразум, а не међународна организација; 
други недостатак је био политички карактер система решавања спорова 
унутар ГАТТ-а, који је требало превазићи установљавањем процедурал-
не структуре чврсто укорењена у саме темеље будуће институције уни-
верзалног карактера (институције која би била кључни актер у процесу 
регулисање међународне економске размене). Изградњом наведене ин-
ституционалне структуре би се, према Џексону, дефинисао механизам 
решавања „вечитог“ питања са којим се сусрећу међународне економске 
институције када поступају у функцији регулатора: како одредити меру 
уважавања легитимних националних економских интереса и изабраних 
политичких циљева, а да се при томе спречи да се ти циљеви и инте-
реси остварују на начин којим се у крајњем штети остваривању вишег, 
глобалног интереса: унапређењу општег (светског) благостања. Џексон 
сматра да је, дугорочно гледано, за развој светске економије значајније 
постојање одговарајуће институционалне „машинерије“ од креирања 
правила за регулисање понашања држава у међународним економским 
односима.19

 decision-making? An Analysis of the Current Functioning of the Organization from the 
Perspectives of Effi  ciency and Legitimacy, Working paper No. 2007/23, May 2007, www.
nccr-trade.org/images/stories/publications/IP2/Working%20Paper%20No%202007_23.pdf.

19 Видети: John H. Jackson, World Trade Law and the Law of GАТТ, Lexis publication, 
1969, стр. 788. Наведено према: Dunoff  Jeff rey L., нав. дело, стр. 653. У овом присту-
пу Џексон истрајава и данас. Видети и: John H. Jackson, Th e WTO ‘constitution’ and 
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2. Став да је конституционални карактер права СТО заснован на 
признању постојања одређених заједничких нормативних вредности (е. 
„common normative values“), први је јасно дефинисао Ернст-Урлих Пе-
терсман (Ernst-Urlich Petersmann). За разлику од Џексона, који конститу-
ционални капацитет СТО смешта у поље институционалне структуре, 
Петерсман полази од постојања нормативних вредности које су универ-
залне и признате. Ове би вредности требало штитити од (у појединим 
случајевима неодговорних) државних институција, чија се активност 
неретко одвија под притиском кратковидих ставова сопственог бирач-
ког тела. Наведена заштита је рационалан одговор на могуће будуће ри-
зике које „генерише наша сопствена страст и краткорочна прагматич-
ност“.20

Петерсман наводи, exempli causa, следеће нормативне вредности: 
владавина права; ограничење права државе да својим мерама ограни-
чи индивидуална права, укључујући и „право на увоз и извоз“; обавезу 
поштовања принципа „пропорционалности“;21 систем решавања споро-
ва заснован на праву, а не на односу моћи страна у конфликту.22

Све наведене вредности, укључујући и заштиту људских права и 
слободу трговине, Петерсман сматра апсолутним по карактеру: по њему, 
оне не могу бити ограничене или искључене националним мерама. Сто-
га, обавеза њиховог поштовања тим пре постоји и за међународне орга-
низације, укључујући и Светску трговинску организацију. „Нормативне 
вредности“ у смислу у којима их је навео Петерсман, имају јасан „кон-

 proposed reforms: seven ‘mantras’ revisited, Journal of International Economic Law, 2001, 
стр. 67–78. http://graduateinstitute.ch/webdav/site/iheid/shared/iheid/514/WTO%202.00.
pdf.

20 Видети: Hans-Urlich Petersmann, „How to constitutionalize International Law and For-
eign Policy for the Benefi t of Civil Society“, Michigan Journal of International Law, 1998, 
Vol. No. 1; Ernst-Ulrich Petersmann, „How to Reform the UN System? Constitutional-
ism, International Law and International Organizations“, Leiden Journal of International 
Law, Vol. 10:3, 1997, стр. 421–474.

21 Принцип пропорционалности суштински значи да мера мора бити одговарајућа 
циљу због кога је уведена. Тест пропорционалности у режиму СТО има двосте-
пену структуру. Први степен је испитивања подобности (suitability) регулаторне 
мере државе чланице СТО да њоме оствари своје легитимне јавноправне циљеве; 
други степен је разматрање питања неопходности (necessity) предузимања управо 
такве мере, односно испитивање могућности да се легитимни јавнoправни циље-
ви остваре мерама и активностима које су „мање штетне за трговинску активнос-
ти“ (пропорционалност „stricto sensu“). Више о двостепеној структури теста про-
порционалности видети у: Axel Desmedt, „Proportionality in WTO Law“, Journal of 
International Economic Law, 2001, стр. 441–480.

22 Видети supra напомену 4.
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ституционални“ хабитус и представљају основ даље конституционали-
зације права СТО.23

3. Посматрано према критеријуму прихваћености, теоријска пос-
тавка да се систем за решавање спорова у оквиру Светске трговинске 
организације карактерише као механизам „генерисања скупа норми ус-
тавноправног карактера“, свакако је најчешће коришћени аргумент за 
став о „конститутивном“ карактеру права СТО. Овај приступ је, без 
сумње, резултат утицаја јуриспруденције која се бавила улогом Европ-
ског суда правде у процесу стварања конституционалних начела права 
ЕУ: начела директног ефекта и супермације комунитарног над правима 
држава чланица. Један од репрезентативних заговорника овог приступа 
је Дебора Кас (Deborah Cass).24

Кључну улогу у процесу „креирања конституционалних норми“ 
Касова додељује панелима и aпелационим телима из система ДСУ. Три 
су аргумента за овакав став:

Први је да панели и апелациона тела у свом раду „амалгамирају“ 
већ постојећа конституционална правила и доктрине у сопствене одлу-
ке, стварајући тиме конституционална правила и доктрину са каракте-
ром sui generis.

Други аргуменат је да панели и апелациона тела приликом раз-
матрања мера које служе остваривању економских интереса, у предмет 
сагледавања укључују и однос тих и других, неекономских интереса, по-
пут заштите животне средине или заштите јавног здравља, што је дуго 
била карактеристика једино националних „конституционалних проце-
са“.

Трећи аргуменат за тезу да је систем решавања спорова у оквиру 
СТО кључ за процес „конституционализације“ права СТО, је да се па-

23 „Светска трговинска организација гарантује слободу, недискриминацију и вла-
давину права изнад нивоа на који то чине уставноправни системи највећег броја 
држава, које теже ограничењу слободе својих грађана и вековима дискриминишу 
инострану робу, услуге и потрошаче (нпр. допуштајући формирање извозних карте-
ла)... Ограничењем права државе да дискреционо одлучује о својој спољној политици 
установљавањем правних и судских механизама... норме права СТО врше консти-
туционалну функцију тиме што, у делу дефинисања и остваривања националне 
трговинске политике, подстичу остваривање људских права и коресподентних 
обавеза држава“ (видети: Ernst-Ulrich Petersmann, „Time for a United Nations ‘Global 
Compact’ for Integrating Human Rights into the Law of Worldwide Organizations: Les-
sons from European Integration“, European Journal of International Law, 2002, стр. 644, 
http://ejil.oxfordjournals.org/cgi/reprint/13/3/621.pdf).

24 Видети: Deborah Z. Cass, „Th e Constitutionalization of International Trade Law: Judicial 
Norm-Generation as the Engine of Constitutional Development in International Trade“, 
European Journal for International Law, No. 12, 2001, стр. 39 и даље.
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нели и апелациона тела у својим одлукама баве питањима као што су 
установљавање правичног правног система и поделе регулаторне над-
лежности између СТО и држава чланица Светске трговинске органи-
зације.

III Негирање конституциналне природе права СТО

Из претходно наведеног може се закључити да између три основне 
„школе мишљења“ о конституционалном карактеру права СТО, постоје 
значајне разлике. Оно што је још важније, наведена схватања наишла 
су на оспоравања у јуриспруденцији: у корист таквих оспоравања иде и 
постојећа пракса решавања спорова унутар СТО.

Пример аргументације која иде против става о конституционал-
ном крактеру СТО, а изводи се из извештаја панела и апелационих тела 
ДСУ, јесте став да ови извештаји уместо конституционалне, право СТО 
карактеришу као право засновано на међународном споразуму (уговор-
на-контрактуална теорија о праву СТО). Тако је Апелационо тело у спо-
ру „Japan-Alcoholic Beverages“ изнело следећи став:25

„Споразум о оснивању СТО има карактер међународног спора-
зума... Само је по себи јасно да у поштовању свог суверенитета и у 
спровођењу својих сопствених националних интереса, државе чланице 
међусобно преговарају и договарају се. У замену за корист коју очекују од 
чланства у СТО, државе чланице сложиле су се да своју сувереност реа-
лизују у складу са обавезама које су преузеле СТО споразумима.“

Наведени став сугерише „контрактуални карактер“ обавеза пре-
узетих чланством у СТО; државе чланице лимитирале су своју суве-
реност преузетим обавезама. Ова ограничења стриктна су и имају се 
тумачити рестриктивно. Дакле, право СТО засновано је на споразуму 
којим државе чланице по принципу концесија и узајамности остварују 
своје циљеве. Мера ограничења суверености дефинисана је обавезама 
преузетим уговором о оснивању.

25 Извештај Апелационог тела у спору „Japan-Taxes on Alcohlic Beverages“, WT/DS8/
AB/R, 1. новембар 1996, http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/
WT/DS/8ABR.WPF, на страни 14. Описани концепт прихваћен је и у другим изве-
штајима панела и апелационих тела ДСУ. Видети на пример изјашњавање Бразила 
у спору „European Communities-Measures Aff ecting the Importation of Certain Poultry 
Products, WT/DS69/AB/R, http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/WT/DS/69ABR.
DOC par. 15. Представник Бразила је у свом изјашњавању описао СТО споразум 
као међународни уговор којим се установљавају обавезе уговорног, а не erga omnes 
карактера.
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Тенденција правне теорије да се призна и не доводи у питање кон-
ституционални карактер СТО споразума, или барем његово „инклини-
рање таквој природи“, сударила се (поред ставова изнетих у одредбама 
апелационих тела и панела ДСБ који подржавају уговорну теорију СТО 
споразума) и са противљењем дела јуриспруденције. Став опонената 
конституционализације права СТО заснован је на правнополитичком 
аргументу да би установљавање таквог карактера водило ограничењу 
права државе да изабере легитимне политичке циљеве и мере за њихово 
остваривање. Наведено лимитирање права држава чланица водило би 
„изобличавању“ система међународног права и регулисања међународ-
них односа у целини.26

Међу теоријским приступима који полазе од „неконституционал-
ног карактера права Светске трговинске организације, уз инсистирање 
да постоје суштинске разлике између Светске трговинске организације 
и Европске уније, која је чест аргуменат заговорника „уставног“ карак-
тера Споразума о Светској трговинској организацији27 издваја се тзв. те-
орија „координисане међузависности“ (енгл. „coordinated interdependence 
theory“). Наведена теорија коју је формулисао Армин Фон Богданди 
(Armin Von Bogdandy), има за циљ да дефинише услове остваривања 
баланса између растуће транснационалне природе светске економс-
ке размене и одговорности држава чланица СТО у односу на њихове 
сопствене уставе. Суштински, државе чланице морале би да осигурају 
да одговарајући интереси страних субјеката буду на адекватан начин 
уважени и узети у обзир приликом формулисања циљева националних 
економских политика. Један од начина да се то постигне јесте и проце-
дурална гаранција страних субјеката да ће бити у могућности да изнесу 
свој став у поступку дефинисања националних регулаторних програ-

26 Видети: R. Howse, K. Nicolaides, Legitimacy and Global Governance: Why 
Constitutionalizing the WTO is a Steep Too Faar, in: Porter R. B. (Ed), Effi  ciency, Equity 
and Legitimacy: the multilateral trading system and the milenium, 2001, стр. 227 и даље, 
наведено према: Hergit Cottier, нав. дело, стр. 274, напомена бр. 53.

27 Аргументи се могу свести на следеће: СТО је по својој суштини међународна ор-
ганизација par exellance. У њеној нормативној активности преовладава елемент ре-
ципрочности и концесија: правила СТО резултат су међудржавних преговора и 
међусобних уступака земаља чланица. Са друге стране, процес настанка права ЕУ 
у значајној мери почива на начелу супранационалности (наднационалности).

28 Фон Богданди примену принципа „координисане међузависности“ описује на хи-
потетичком примеру: држава која спроводи процедуру забране увоза мора да об-
разложи свој став и ускраћивање увоза, као и релевантно правно средство које 
стоји на располагању страној држави чијем је правном субјекту то право ускраће-
но. Испуњење ових захтева требало би да спроводи тело унутар ДСБ (панел). Уко-
лико су ови захтеви испуњени, држави која забрањује увоз признаје се слобода да 
спроводи своје сопствене економске интересе. Видети: Armin Von Bogdandy, „Law 
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ма.28 Овај приступ имао би за резултат остваривање баланса и спреча-
вање конфликта националних интереса путем развијања и јачања међу-
собних односа држава чланица.

IV Закључна разматрања

Дебата pro et contra конституционализације права СТО очигледно 
није дефинитивно окончана. Она је свакако пожељна јер представља ја-
сан сигнал да догма о стриктној подели на међународно и национално 
право дефинитивно, чак и када се ради о универзалним правним из-
ворима, битно уздрмана (ова догма, када је реч о регионалним интег-
рацијама, битно је преформулисана генезом права Европске уније као 
превалентно наднационалног правног поретка). Извесно је, међутим, да 
звучне прокламације попут оне коју је 1996. године изнео Ренато Руђи-
еро, тадашњи Генерални директор СТО: „Ми више не пишемо правила 
о односу одвојених националних економија; ми стварамо устав јединс-
твене глобалне економије“29, не могу бити узете као апсолутно реалне. 
Тенденција је, свакако присутна. Али од тенденције до крајњег резулта-
та низ је препрека: без великих резерви може се рећи да правни систем 
СТО, године 2009. није ништа ближи конституционалном карактеру 
него што је то био приликом свог настанка.

 and Politics in the WTO–Strategies to Cope with a Defi cient Relationship“, Max Planck 
Yearbook of United Nations Law, 2001, стр. 647.

29 Наведено према: Jens Ladefoged Mortensen, „Th e Institutional Requirements of the 
WTO in an Era of Globalisation: Imperfections in the Global Economic Poliсy“, Europe-
an Law Journal, Vol. 6, No. 2, June 2000, стр. 176–204, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=236225.
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THE CONSTITUTIONAL CHARACTER OF THE WTO 
LAW: PRO ET CONTRA

Summary

Th e law of the World Trade Organization by its importance and infl uence 
justifi es the attempts of the academic community to defi ne the WTO law 
basic features, methods applied for the WTO rules’ generation and the main 
directions for future development. Th e questions of the WTO law’s character 
includes the considerations pro et contra its constitutional nature. Th e part of 
the jurisprudence which advocates the constitutional habitus of the WTO law 
uses three alternatively defi ned groups of arguments: the existing institutional 
structure of WTO as the international organization; the protection of the 
common normative values as one of the most important tasks of the World 
Trade Organization; the main characteristics of the WTO system of settlement 
of disputes. However, the case law generated by WTO panels and appellate 
bodies produces no explicit and unconditional support for the lines of argument 
given by the abovementioned schools of thoughts. On the other part of the scale, 
the negation of constitutional nature of WTO law is also supported by some 
academics. Th e discussion about the constitutional character of WTO law is 
by all means important as the signal that strict division between international 
and national rules regulating international economy is getting pale. At the same 
time, it is necessary to point out that at this moment it is more justifi ed to 
discuss about the “potential for constitutionalization” of the WTO law, instead 
taking the constitutional character of it as granted. Th e scope of the realization 
of this potential depends on the direction and dynamic of general tendencies in 
the future development of international relations, which as always infl uence on 
the normative framework for international economy.

Key words: World Trade Organization, constitutionalism, international 
economic relations, the most-favoured-nation principle.
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КОНЦЕСИЈЕ КАО ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СТРАНИХ 
УЛАГАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Резиме

Концесије као посебан облик страног улагања имају веома велики 
значај за развој Републике Српске нарочито у области изградње путне 
инфраструктуре, енергетских објеката, коришћења шума и шумског 
земљишта као и других области предвиђених законом. Доношењем За-
кона о концесијама Републике Српске је од великог значаја, обзиром да се 
на релативно јасан начин регулишу међусобни односи између концесио-
нара и концедента са једне стране, а са друге стране правна сигурност 
улагача по овом основу је дигнута на много виши ниво.

Кључне речи: концесије Републике Српске, уговор о концесији, Комисија 
за концесије, BOT модел, страна улагања.

I Појам концесија и њихов настанак

1. Настанак и општи појам концесија

Израз концесија води порекло из латинског израза concessio, којим 
су у римском праву означавана посебна одобрења и дозволе које су јав-
не власти давале појединцима, укључујући и ослобађање од запошља-
вања на јавним радовима. У средњем вијеку носиоци власти су своја 
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права која су уживали на основу свога положаја (iura regalia) као што 
су ius telonii (право на наплату разних дажбина, као што су друмарина, 
мостарина, сајмовина) и ius soli (право на вађење руда), давали на основу 
концесије појединцима у закуп уз обавезу плаћања одређене суме нов-
ца. Такве концесије су биле феудалног карактера (feuda eccelesiastica).1 
Касније је право њиховог давања пренето са владара на државу која је у 
доба капитализма коришћење тог права резервисала искључиво за себе 
и тако обезбедила своје изворе прихода. Међутим, како је за оснивање 
предузећа у наведеним областима било потребно доста средстава али 
и искусних стручњака за управљање таквим предузећима држава је ус-
тупала јавне службе или друге монополске дјелатности и другим прав-
ним и физичким лицима да је умјесто ње врше у јавном интересу, тзв. 
концесијски систем. Концесије дате у привредне сврхе доживљавају свој 
процват у XIX веку. Најчешће су даване у области истраживања и екс-
плоатације нафте, гаса, рудника и шума, у тзв. екстрактивном сектору.2 
У Србији су праве концесије биле дозвољене Законом о потпомагању 
индустријских предузећа из 1873. године. У Републици Српској 1996. 
године је донесен Закон о страним улагањима и концесијама, а 2002. 
године је донесен посебан Закон о концесијама. На нивоу Босне и Хер-
цеговине је крајем 2002. године донесен Закон о концесијама Босне и 
Херцеговине.3

Добијена права из концесија концесионари су могли да користе 
на различите начине. У зависности од начина коришћења, успостављан 
је и однос између државе, односно њеног овлашћеног органа као конце-
дента и друге стране – концесионара, тј. лица коме је то право дато. У 
почетку су концесионари кроз потпуно право искоришћавања природ-
них ресурса добијали толико широка овлашћења да су фактички пос-
тајали власници тих извора. Овакав систем је означаван као традицио-
нални својински систем концесија. Како су концесије добијали странци 

1 Из овог периода познате су концесије које су 991. године византијски владари Ва-
силије II и Константин VIII дали страним трговцима из Венеције за трговину на 
територији Византијског царства, или концесије из 1157. године којом је енглески 
краљ Хенри II дозволио трговцима из Келна трговину у Енглеској. Концесије су 
додељиване и познатим морепловцима и освајачима (К. Колумбу, 1492, Веспучију, 
1508.) за откривање и заузимање прекоморских територија. Вид.: Р. Прица, Уговор о 
концесији, Нови уговори од значаја за привредни развој Југославије, Београд, 1995; 
Љ. Дабић, Концесије у праву земаља централне и источне Европе, Београд, 2002.

2 Из тог доба познате су концесије за Суецки (1854) и Панамски канал (1878), док је 
прву концесију за експлоатацију нафте дао персијски шах Музафар-Ал-Дин 1901. 
године. Од савремених концесија међу најпознатијим је она дата за изградњу туне-
ла испод Ламанша. 

3 Поближе видјети: Службени гласник Републике Српске, бр. 21/96 и бр. 25/2002 и 
Службени гласник Босне и Херцеговине, бр. 32/2002. 
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а по правилу су то биле стране мултинационалне компаније, постојао је 
ризик да на овај начин буде угрожен суверенитет домаће државе, кон-
цедента. Због тога је већ шездесетих година XX века под окриљем УН 
и у оквиру акција за успостављање новог међународног економског по-
ретка започета борба против својинског система концесија. У том циљу 
су усвојене бројне резолуције од којих су од посебног значаја Резолуција 
о сувереним правима народа и нација над њиховим природним богатс-
твима из 1962. године и Резолуције о сталном суверенитету над при-
родним изворима из 1973. године, у којима је напуштен традиционални 
својински систем. Уместо класичног својинског система, савременим 
концесијама се даје само право временског коришћења а не и своји-
на. Давањем концесије не преноси се својина на земљишту на коме се 
обавља концесионирана дјелатност, већ се својина преноси у моменту 
вађења одређеног ресурса из земље или, у случају бушотина нафте или 
гаса, на отвору извора.4

2. Предмет концесије

У међународној пракси најчешће се наводе три врсте концесија:
1) које странцима дају право на вршење јавног саобраћаја или 

снабдијевања;
2) које се дају за искоришћавање рудног богатства; и
3) које се односе на остале индустријске дјелатности.
У правној теорији ове концесије су груписане као концесије јав-

них служби и концесије за коришћење природних богатстава и добара 
у општој употреби.

Према Закону о концесијама Републике Српске предметом конце-
сије могу бити:

1. кориштење или изградња и кориштење:
– путева и припадајућих инфраструктурних објеката,
– жељезничких пруга, пловних канала, лука и – аеродрома;

2. кориштење водотока и других вода;
3. изградња енергетских објеката;
4. изградња и/или кориштење хидроакумулација, изузев преноса 

електричне енергије;
5. истраживање и/или кориштење енергетских и других минерал-

них сировина;

4 Поближе видјети: Витомир Поповић, Радован Вукадиновић, Међународно пословно 
право – општи део, Бања Лука – Крагујевац, 2005, стр. 340. 
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6. истраживање и/или кориштење сирове нафте и земног гаса;
7. кориштење грађевинских земљишта;
8. кориштење шума и шумског земљишта;
9. ловство и риболов;

10. изградња, кориштење и управљање цјевоводним транспортом 
нафте и гаса и складиштење у цјевоводима и терминалима;

11. игре на срећу;
12. поштанске и телекомуникацијске услуге, изузев заједничких 

и међународних комуникација из члана III, тачка 1 (x) Устава 
Босне и Херцеговине;

13. путнички и теретни жељезнички саобраћај;
14. јавни линијски превоз лица;
15. кориштење љековитих, термалних и минералних вода;
16. истраживање и/или кориштење неметалних минералних сиро-

вина, укључујући све секундарне минералне сировине утврђене 
посебним законом;

17. хидромелиорациони системи и системи за вађење материјала 
из водотока и водних површина;

18. уређивање и/или кориштење корита, обала ријека и језера;
19. кориштење пољопривредног земљишта;
20. простори и објекти природног и грађевинског наслијеђа;
21. друга добра у смислу члана 2 утврђена у Документу о политици 

додјеле концесија из члана 14 овог закона.

3. Начин давања концесија

Сама концесија се додјељује по посебном поступку који је одређен 
унутрашњим законодавством сваке државе. У међународној пракси се 
користе двије врсте поступка:

1. на основу објављеног конкурса, и
2. подношењем захтјева заинтересованих лица.
У случају додјељивања концесија на основу јавног конкурса, кон-

курс се расписује и спроводи према општим правилима управног права 
и правилима садржаним у посебним прописима, ако постоје, или пра-
вилима привредног и грађанског права. При томе је потребно поштова-
ти сљедећа начела: начело јавности, начело конкуренције, начело равно-
правности и начело једнакости учесника.

Према Закону о концесијама Републике Српске Комисија за кон-
цесије Републике Српске као стално, независно, регулативно правно 
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лице конституисано ради обављања функција за додјелу концесија у Ре-
публици Српској, након што од концедента добије студију економске 
оправданости за сваки пројекат који је предвиђен за давање на конце-
сију у року од мјесец дана од дана пријема студије, обавјештава надлеж-
ни орган да ли је пројекат одобрен. При томе Комисија нарочито води 
рачуна о:

– утицају пројекта на давање услуга корисницима,
– утицају пројекта на накнаду која се наплаћује корисницима,
– да ли се пројекат уклапа у циљеве утврђене у документу о поли-

тици,
– да ли пројекат доноси чисту добит Републици Српској.
У случају да не одобри пројекат, комисија може дати предлог или 

препоруку која би пројекат учинила прихватљивим.
Након одобравања пројекта концедент5 расписује јавни позив и 

позива лица која су претходно испунила услове. Позиви се шаљу на што 
већи број адреса, а ако Комисија затражи, објавиће се и међународни 
јавни позив.

Јавни позив садржи:
1) опис пројекта;
2) дефиницију економских, правних услова и захтијева који се 

односе на пројекат;
3) принципе и методе израчунавања накнаде за концесију;
4) износ накнаде за концесију и накнаде таксе за учешће на јав-

ном позиву;
5) опис средстава и имовине која се даје на располагање концеси-

онару;
6) критерије за оцјењивање понуда и додјељивање концесије, за-

сноване на јасним и јавним, и свима доступним принципима 
недискриминације;

7) рок за достављање понуда;
8) нацрт уговора о концесији;
9) списак потребних дозвола и одобрења или других овлашћења; и

10) пореске олакшице које су везане за пројекат, ако постоје.
У случају да концедент није израдио студију о економској оправ-

даности, Комисија може захтијевати да јавни позив укључује обавезу 
понуђача да изради студију о економској оправданости у склопу које ће 
бити садржане процјене у циљу заштите околине. Студија о економској 

5 Концеденти могу бити сва надлежна министарства и органи, власти РС које одре-
ди Влада Републике Српске да додјељују концесију. 
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оправданости разматра се при процјени критерија на основу којих се 
врши додјела концесије.

За разлику од јавног огласа, Закон о концесијама Републике Срп-
ске прописује и могућност давања концесије кроз такозвани институт 
самоиницијативне понуде. У том случају понуђач подноси приједлог за 
концесију ресорном министарству које процјењује да ли постоји јавни 
интерес водећи нарочито рачуна о томе

– да пројекат који је предмет предложене концесије може бити 
остварен само у случају ако се користи процес, пројектовање, 
методологија или концепт инжењеринга на које понуђач пола-
же искључива права,

– о хитности пружања услуга или постојања инфраструктуре за 
јавну употребу.

Уколико оцјени да постоји јавни интерес за концесију, Комисија 
овлашћује министарство за преговоре са понуђачем. У овлашћењу ко-
мисије може бити прописано и право Комисије да врши праћење про-
цеса и изврши преглед документације.

Одлуку о додјели концесије и у једном и у другом случају најпо-
вољнијем понуђачу који је испунио и задовољио све критерије доноси 
Влада Републике Српске а на основу ове одлуке закључује се Уговор о 
концесији.

У случају да концесија спада у надлежност Босне и Херцеговине, 
сходно Закону о концесијама Босне и Херцеговине, у том случају надле-
жан орган за доношење одлуке је Вијеће министара Босне и Херцегови-
не, а ову Одлуку треба да потврди Парламентарна Скупштина Босне и 
Херцеговине.

4. Правна природа концесионог акта

У упоредном праву нема јединственог схватања у погледу правне 
природе концесијског акта.6 Према углавном старијем схватању, конце-
сијски акт је квалификован као уговор између државе и концесионара, 
било приватноправне природе (њемачка теорија), или административ-
не (управне) природе (француска теорија). Према новијем схватању, 
концесијски акт се третира као мешовити правни посао, са елементима 
акта јавне власти и двостраног грађанског уговора или као акт комплек-
сне природе са уговорним и нормативним елементима. У практичном 
смислу питање правне природе је од значаја јер опредјељује примену 
јавног или приватног права за регулисање односа између концедента и 

6 Љ. Дабић, нав. дело, стр. 121–130.
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концесионара. Сам акт о концесији се може састојати из два дела: акта 
о додјели концесије и реглементационе клаузуле којом се уређују услови 
концесије, или из само једног акта који се означава као уговор о конце-
сији. У ширем смислу, концесиони однос може обухватити и акт којим 
се концесионару даје дозвола за истраживање могућности коришћења 
природних ресурса и акта којим се даје дозвола за искоришћавање тих 
ресурса.7

5. Уговор о концесији

Уговор о концесији је двострано обавезујући уговор закључен из-
међу државне власти или локалне самоуправе као давалаца концесије 
(концедента) и физичког или правног лица, као примаоца концесије 
(концесионара), којим се концеденту признаје право да уз накнаду врши 
одређене дјелатности које су због општедруштвеног значаја потпуно 
или дјелимично резервисане за државу. Концедент може бити држава 
или њена административна јединица (република, покрајина, град или 
општина) на чијој се територији налази предмет концесије и која је ов-
лашћена да даје концесије. Концесионар је свако правно или физичко 
лице које се налази у концесионом односу са концедентом. То су домаћа 
и страна приватноправна лица која у складу са прописима концедента 
испуњавају услове за обављање конкретне концесиониране дјелатности. 
Само изузетно, у улози концесионара се могу појавити и јавноправни 
субјекти. У низу земаља које познају концесије, страна лица су изједна-
чена са домаћим лицима у погледу права и услова за добијање концесија. 
Међутим, према прописима неких развијених земаља права странаца на 
добијање концесија су ограничена или су странци потпуно искључени 
из концесија у појединим областима, као што су истраживања и екс-
плоатације великих морских налазишта минералних сировина и иско-
ришћавање морских јавних служби, осим ако није ријеч о држављанима 
држава чланица Европске уније.

Уговор о концесији има неке посебне специфичности као на при-
мјер:

1) једна од страна је у принципу субјект јавног права,
2) не важи правило консенсуализма јер се по правилу захтева 

строга форма за заснивање концесијског односа,
3) не важи правило равноправности сауговорача, јер концедент у 

поступку закључивања уговора наступа са позиције јавне влас-
ти,

7 Ibid.
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4) одредбе прописа којима се утврђује садржина уговора чине 
саставне дијелове уговора,

5) присутност јавних елемената,
6) увођење посебних правних института,
7) временска одређеност, јер се сваки уговор мора закључити на 

унапријед одређен дужи временски период,
8) концесијски однос има карактер односа intuitu personae,
9) инвестиције које концесионар улаже у организовање и вршење 

концесијске дјелатности по правилу припадају концеденту.
Према Закону о концесијама Републике Српске уговор о конце-

сијама садржи:
1) права и обавезе уговорних страна, укључујући и обавезу пру-

жања сигурне услуге корисницима по најнижим цијенама, с 
обзиром на околности;

2) радње везане за добијање потребних овлашћења за спровођење 
активности у складу са уговором о концесији;

3) услове инвестирања:
4) олакшице и коришћење земљишта;
5) средства и имовину коју на располагање даје Влада Републике 

Српске;
6) услове за обнављање уговора;
7) санкције и накнаде за неиспуњавање обавеза уговорних стра-

на;
8) раскид уговора и поступак у случају раскида уговора прије да-

тума престанка утврђеног уговором;
9) начин рјешавања спорова, укључујући и међународну арбитра-

жу, ако се уговорне стране о томе договоре;
10) мјере којима се омогућује финансирање пројекта:
11) опис догађаја који се сматрају вишом силом;
12) одређивање и усклађивање тарифа;
13) остале елементе битне за предмет концесије.

Уговор о концесији закључује се на одређени период који не може 
бити дужи од 30 година. Ако се појаве изузетне околности које захтије-
вају улагања за која је потребан дужи временски период, уговорни рок 
се може продужити, али не може бити дужи од 50 година. Уговор о кон-
цесији се може обновити за период који не може бити дужи од полови-
не првобитног рока.
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Уговор о концесији не може се пренијети на другог концесионара 
без претходне сагласности Комисије. У случају да концесионар није ис-
пунио преузету обавезу према међународној финансијској институцији 
чији је члан Босна и Херцеговина, Уговор о концесији може се пренети 
на односну институцију без сагласности Комисије.

Битни елементи уговора о концесији одређени Законом о конце-
сијама БиХ готово су идентични уговору о концесијама према Закону о 
концесијама Републике Српске, наравно уз разумљиве разлике које се 
односе на даваоца концесије (да ли је то Влада РС или Вијеће министа-
ра, Владе ентитета или Влада Брчко Дистрикта БиХ), те одредбе које се 
односе на; садржај и обим концесије, износ годишње накнаде за конце-
сију, опис догађаја који се сматрају вишом силом.

6. Раскид Уговора о концесији

Уговор о концесији престаје:
a. истеком уговорног рока, односно периода на који је закључен,
б. отварањем стечајног поступка над концесијонаром,
в. престанком постојања предмета концесије и
г. раскидом Уговора о концесији.
До раскида Уговора о концесији може доћи:
1. ако је концесионар несолвентан или ако је у стечају и
2. ако концесионар или концедент не испуњавају уговорне обавезе.
Закон о концесијама Републике Српске и Босне и Херцеговине 

познаје и улагање по такозваном BOT моделу. BOT модел представља у 
суштини модел укључивања приватног капитала у реализацију пројекта 
углавном у областима које су под контролом јавног сектора. Овај модел 
се одвија у више фаза – од финансирања, пројектовања, изградње и оп-
ремања, корићења уз надокнаду, и предаје објекта држави – концеденту 
по истеку уговореног периода и заснива се на пројектном финансирању 
(сам пројекат остварује приход).

Скраћеница ВОТ је настала од енглеске ријечи build – изгради, 
operate – користи и transfer – предај, и подразумијева више варијанти, 
у зависности од тога да ли је у питању изградња новог објекта, да ли 
је уговором предвиђено и пројектовање објекта, да ли постоји обавеза 
трансфера и друго. 8

Различити облици BOT модела улагања примјењују се код улагања 
у капиталне, углавном инфраструктурне објекте; путеве, мостове, тунеле, 

8 Б. Ивковић и др., Концесије по BOT моделу, Београд, 1999, стр. 41.
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жељезницу, термо и хидроцентрале, објекте за водоснабдијевање као и 
дистрибуцију нафте и гаса. С обзиром да се ради о већим и сложенијим 
подухватима (изузетно сложеног финасијског и инжењеријског подух-
вата) у реализацију истог укључује се велики број извршилаца правних 
и физичких лица за поједине дијелове посла стога се њихова међусобна 
права и обавезе морају уредити са више специфираних уговора. 9

II Закључак

Концесије као посебан облик страног улагања имају веома велики 
значај за развој Републике Српске нарочито у области изградње пут-
не инфраструктуре, енергетских објеката, коришћења шума и шумског 
земљишта као и других области предвиђених законом. Доношењем За-
кона о концесијама Републике Српске је од великог значаја, обзиром да 
се на релативно јасан начин регулишу међусобни односи између конце-
сионара и концедента са једне стране, а са друге стране правна сигур-
ност улагача по овом основу је дигнута на много виши ниво.

Vitomir POPOVIĆ, Ph.D
Professor at the Faculty of Law in Banja Luka

CONCESSIONS AS MEANS OF FOREIGN 
INVESTMENT IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

Summary

Concessions as a special form of foreign investment are very signifi cant 
for a development of Th e Republic of Srpska especially in the area of the con-
struction of road infrastructure, power stations, utilization of forests and for-
estry land as well as in other areas anticipated by the law. Adopting Th e Law 
on Concessions of Th e Republic of Srpska is of great importance, considering 
that on one hand mutual relations between concessionaires and grantors are 
regulated in a relatively explicit way and on the other hand legal security of 
investors is on that basis raised on a much higher lavel.

Key words: concessions of the Republic of Srpska, concession agreement, 
Commission for Concessions, BOT model, foreign investments.

9 Поближе видјети: Витомир Поповић, Радован Вукадиновић, нав. дело, стр. 340. 
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др Јелена ПЕРОВИЋ
ванредни професор Економског факултета Универзитета у Београду

ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА У
МЕЂУНАРОДНОМ ПОСЛОВНОМ ПРОМЕТУ

Резиме

Рад се бави анализом правног уређења преговора, одговорности за 
прекид преговора и правне природе споразума који се закључују у оквиру 
преговора за закључење уговора у међународном пословном промету. У 
погледу ових питања у упоредном праву постоје значајне разлике, како 
у домену законског регулисања, тако и у ставовима судске праксе и до-
ктрине упоредног уговорног права. У раду се анализирају основна правна 
начела преговора, а посебно начело савесности и поштења коме нацио-
нални правни системи дају различито место и домашај у оквиру прего-
вора и у зависности од тога одређују се према питању предуговорне од-
говорности. У раду се посебна пажња посвећује различитим споразумима 
који се закључују у оквиру преговора, њиховој правној природи и поједи-
ним типичним клаузулама које се у њих уносе, као што је на пример 
клаузула искључења одговорности, клаузула ексклузивитета и клаузула 
поверљивости. На крају рада износе се закључци који сумирају анализи-
рана питања, у покушају стварања потпуније слике о најзначајнијим 
правним питањима која покрећу преговори за закључење уговора.

Кључне речи: преговори, одговорност, уговор, начело савесности и пош-
тења, споразуми о преговорима.
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I Уводна разматрања

У условима савременог међународног пословног промета, за-
кључењу уговора веће вредности, сложеније садржине или природе, 
као и оних чије се обавезе извршавају током дужег временског пери-
ода, редовно претходе преговори. Закључење одређених међународних 
трговинских уговора као што су на пример уговори који се односе на 
трансфер технологије, дугорочну производну кооперацију, франши-
зинг, дистрибуцију, извођење грађевинских радова, и сл. тешко се може 
замислити без претходног вођења преговора. У принципу, преговори су 
од суштинског значаја за уговор с обзиром да од њиховог тока и исхода 
зависи како само закључење уговора тако и његова садржина, а самим 
тим и његово извршење. Поред овог, основног значаја, преговори могу 
имати важну улогу приликом тумачења уговора.

Процес преговора de facto почиње већ од момента у коме стране 
први пут узајамно изразе своје заједничке тежње у правцу закључења 
одређеног уговора. На почетку преговора, стране нису сигурне да ли 
ће закључити уговор; оне у овој фази још увек „испитују“ потенцијал-
ног сауговорника, оцењујући да ли би закључење конкретног уговора 
било у њиховом интересу. Током преговора, стране анализирају могућ-
ности закључења уговора, размењују гледишта, дискутују о питањима 
релевантним за конкретан уговорни однос као што је на пример израда 
претходних студија, услови финансирања, осигурања, прибављање пот-
ребних дозвола, ангажовање трећих лица у циљу обезбеђења одређене 
стручне помоћи или обављања одређених услуга. Поред тога, стране 
преговарају и о појединим клаузулама будућег уговора, пре свега оним 
које се односе на рокове и динамику испуњења обавеза, начин и мес-
то испуњења, квалитет и количину робе односно врсту услуга, висину 
цене односно накнаде, начин и место њене исплате, потребне гаранције, 
утицај промењених околности и више силе на испуњење уговорних оба-
веза, меродавно право, надлежност за случај спора, и сл. Питања о који-
ма се расправља током преговора су бројна и разноврсна и најчешће се 
крећу од оних чисто фактичког каркатера, преко економских, финан-
сијских, стручних из одређене области (грађевинарство, технологија, 
инжењеринг, и сл.), па све до питања правне природе.

Дужина и сложеност преговора по правилу су пропорционални 
уговору који се намерава закључити. У одређеним случајевима, прего-
вори могу бити изузетно тешки и комплексни и трајати дуго времена, 
некад и више година. Да би олакшале процес преговора, стране у међу-
народном пословном промету често закључују одређене споразуме о 
преговорима који се у пракси различито називају: писмо о намерама 
(letter of intention), споразум о намерама (memorandum of understanding), 
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припремни споразум (preparatory agreement), привремени спора-
зум (temporary agreement), или споразум о преговорима (negotations 
agreement), а који у првом реду имају за циљ да дефинишу ток и циљеве 
преговора.1 Споразумима о преговорима утврђују се елементи од зна-
чаја за одвијање преговора у које најчешће улазе: разлози и циљеви пре-
говора, време отпочињања преговора, динамика преговора, рок у коме 
преговори морају бити завршени, место одвијања преговора, начин 
(форма) размене ставова преговарачких страна, лица која ће преузети 
иницијативу за поједина питања, обавезе сваке стране током преговора 
(нпр. израда одређене студије, прибављање одређене документације, ан-
гажовање одређених експерата), и сл. Поред тога, у споразуме ове врсте 
често се уноси клаузула ексклузивитета (exclusivity clause), као и клаузу-
ла поверљивости (confi dentiality clаuse).

Овај рад бави се анализом правног уређења преговора у упо-
редном праву, основних правних начела преговора и правне природе 
споразума о преговорима, као питањима од посебног значаја за праксу 
међународног пословног промета.

II Правно уређење преговора

Слобода преговарања и начело савесности и поштења. У упоред-
ном праву, на преговоре се примењују два основна правна начела: сло-
бода преговарања и начело савесности и поштења. Начело слободе пре-
говарања значи да преговори не обавезују на закључење уговора и свака 
страна их може прекинути кад год хоће. Слобода преговарања заснива 
се на општем начелу слободе уговарања које, између осталог, подразу-
мева и слободу одлучивања о томе да ли закључити или не закључити 
конкретан уговор. Према томе, свака страна је слободна да одлучи да 
ли ће закључити уговор о коме се воде преговори и у принципу може 
одустати од преговора без правних последица.2

Ипак, слобода преговорања није апсолутна. Преговори се морају 
водити у доброј вери, савесно, коректно и у циљу закључења уговора. 
У земљама европско-континенталног правног система, овај захтев про-
истиче из начела савесности и поштења, као једног од основних начела 

1 Честа употреба ових термина у пракси довела је и до појаве одговарајућих 
скраћеница – L/I (letter of intention), MoU (memorandum of understanding) и сл. које 
су постале уобичајене у међународном пословном промету.

2 Изузетак у том погледу представљају уговори које одређене категорије субјеката по 
закону морају закључити, али који су у домену међународног пословног промета 
ретки, зависе од правила конкретног меродавног права и представљају изузетак 
у односу на опште правило о слободи одлучивања о закључењу уговора. Више о 
томе: С. Перовић, Облигационо право, Београд, 1990, стр. 173 и даље. 
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облигационог права. Преговори не смеју бити коришћени за остварење 
недопуштених или неморалних циљева као што је изигравање пове-
рења друге стране и злоупотреба њених пословних тајни, преговарање 
без намере да се закључи уговор у циљу спречавања друге стране да 
посао закључи са трећим лицем, продужавање или одуговлачење пре-
говора у истом циљу, као и једнострани прекид поодмаклих преговора 
без основаног разлога.3 Најопштије речено, преговори се у принципу 
могу слободно водити и прекинути кад год то преговарачке стране желе 
али уколико једна страна при томе поступа mala fi de и тиме проузрокује 
штету другој страни, по правилу је одговорна за штету коју је проузро-
ковала.4

Правила у упоредном праву. Класичне теорије уговорног права 
нису се бавиле преговорима, полазећи од традиционалног става према 
коме су акти предузети пре закључења уговора без правног значаја, не 
производе правна дејства и не обавезују преговарачке стране које у било 
ком тренутку могу одустати од закључења уговора. У новије време, са 
порастом значаја и учесталости преговора у пословном промету, пре-
говорима се посвећује више пажње, како у домену њиховог законског 
уређења, тако и у оквирима судске праксе и доктрине уговорног права.5 
У погледу правила о преговорима и одговорности за прекид преговора, 
у упоредном праву влада велика неуједначеност која је, пре свега, ус-
ловљена постојањем различитих концепција о месту и домашају начела 
савесноти и поштења у оквиру преговора.6

Француски Грађански законик, као и друге кодификације грађан-
ског права европских земаља из 19. века, не садржи правила о прегово-
рима. У француском праву и у правима земаља под утицајем францус-
ког Грађанског законика (Белгија, Луксембург),7 узима се да је у случају 
скривљеног (fautive) прекида преговора реч о деликтној одговорнос-
ти.8 Јуриспруденција ових земаља развила је становиште према коме се 

3 В.: F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Paris, 1996, стр. 143 и 
даље.

4 В.: Ј. Перовић, Међународно привредно право, Књига I, Београд, 2008, стр. 260.
5 Историјска и компаративноправна анализа питања предуговорне одоговорности, 

М. Орлић, „Новије тежње у области предуговорне одговорности“, Актуелна 
питања савременог законодавства, Зборник радова са саветовања правника 5–9. 
јун 2000. у Будви, Београд, 2000, стр. 41–65. 

6 О улози начела савесности и поштења у преговорима: J. F. Romain, Th éorie critique 
du principe général de bonne foi en droit privé, Bruxelles, Brylant, 2000, стр. 854–865.

7 Опсежна студија и преглед ставова судске праксе о предуговорној одговорности у 
овим земљама: M. Fontaine, F. de Ly, Droit des contrats internationaux, Analyse et rédac-
tion de clauses, Bruxelles, Bruylant, 2003, стр. 5–69.

8 На основу члана 1382 француског Грађанског законика. Више: A. Bénabent, Droit 
civil Les obligations, Paris, 1995, стр. 38; M. de Labarre, La formation du contestement, у: 
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начело савесности и поштења, као основно начело испуњења уговора,9 
као и његовог закључења,10 примењује и на преговоре, те се преговори 
морају водити савесно, лојално и у доброј вери.11

С друге стране, теорија Рудолфа фон Јеринга о culpa in contrahendo12 
настала у немачком праву у 19. веку, извршила је снажан утицај на раз-
вој схватања о предуговорној одговорности. Према овој концепцији, 
свака страна која намерава да закључи уговор, обавезна је да поступа 
са потребном пажњом. Та обавеза не односи се само на испуњење пуно-
важно закључених уговора, већ се протеже и на односе у току настајања 
уговора – предуговорне односе. Страна која није поступала са потреб-
ном пажњом током преговора, одговорна је за culpa in contrahendo, која 
представља „уговорну непажњу у посебном правцу“. Из тих разлога, 
према овој концепцији, степен непажње у току закључења уговора тре-
ба изједначити са степеном непажње приликом неизвршења уговорних 
обавеза. У истом смислу, скривљени прекид преговора изједначен је 
са поништењем уговора у погледу врсте накнаде штете коју оштећени 
може захтевати (накнада негативног уговорног интереса).13 Јерингова 
теорија culpa in contrahendo прихваћена је у немачкој и аустријској суд-
ској пракси.14

Начело савесности и поштења као основ оцене постојања преду-
говорне одговорности прихваћено је од стране јуриспруденције великог 
броја европских земаља.15 За разлику од земаља у којима су правила о 
преговорима установљена и развијена од стране судске праксе, поједине 
европске земље преговоре су регулисале законским путем, предвиђајући 

La formation du contrat L’avant–contrat, 62 Congrès des notaires de France, Perpignan, 
1964, стр. 21; E. N. Martine, L’option entre la responsabilité contractuelle et la responsabi-
lité délictuelle, Paris, 1957.

9 Чл. 1134 ст. 3 француског Грађанског законика.
10 В.: R. Vouin, La bonne foi Notion et role actuels en droit privé français, Paris, 1939; P. 

Jourdan, La bonne foi dans la formation du contrat, Trav. Ass. H. Capitant, Paris, 1992, 
стр. 121 и даље.

11 В.: R. Cabrillac, Droit des obligations, Paris, 1996, стр. 31, где се истиче следећи став 
француске судске праксе: „négotiations doivent être menées de bonne foi: si chaque par-
tie reste libre de conclure ou pas le contrat défi nitif, elle engagera sa responsabilité si elle a 
rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement des pourparlers avancés.“ 

12 Rudolf von Jhering, Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur 
Perfektion gelangten Verträgen, Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römanishen 
und deutschen Privatrechts, 4. Band, 1861, стр. 1 и даље, нав. према: М. Орлић, нав. 
дело, стр. 46.

13 Више: М. Орлић, нав. дело, стр. 45–47.
14 В.: O. Lando, H. Beale, Principles of European Contract Law, Kluwer Law International, 

Th e Hague/London/Boston, 2000, стр. 191.
15 На пример Швајцарска, Холандија, Шпанија, Данска. В.: O. Lando, H. Beale, нав. 

дело, стр.192.
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одговорност стране која се током преговора понаша противно начелу 
савесности и поштења и тиме другој страни проузрокује штету. Тако 
на пример, грчки Грађански законик предвиђа да су стране у прегово-
рима за закључење уговора дужне да се придржавају начела савесности и 
поштења и обичаја у промету. Страна која током преговора другој страни 
проузрокује штету својом кривицом, дужна је да је накнади, чак и кад 
уговор није закључен.16 Слична правила о преговорима садржана су и у 
италијанском Грађанском законику који изричито утврђује дужност са-
весног поступања у току преговора и приликом закључења уговора.17

Општи поглед на правила о предуговорној одговорности у земља-
ма европско-континенталне правне традиције, даје места закључку да 
се та правила, било да су законом предвиђена било да су изграђена од 
стране судске праксе, заснивају на општем начелу савесности и пош-
тења. Стране су дужне да поштују ово начело не само приликом закљу-
чења и испуњења уговора, већ и током преговора, на чему се заснива 
одговорност стране која несавесним поступањем током преговора дру-
гој страни проузрокује штету.18

За разлику од правних система европско-континенталне правне 
традиције, права земаља common law система, а посебно енглеско пра-
во, заузимају рестриктиван став у погледу предуговорне одговорности. 
У овим земљама, у складу са традиционалним принципом опозивос-
ти понуде, преовлађује концепција према којој свака страна легитим-
но штити своје интересе током преговора и слободна је да их прекине 
у сваком тренутку, све до момента закључења уговора.19 У енглеском 
праву начело савесности и поштења не примењује се као опште начело, 
па у том смислу ово право не предвиђа ни обавезу његовог поштовања 
током преговора. На тим основима, у земљама common law система, у 
начелу нема одговорности за прекид преговора, те преговарачи могу од 
њих одустати из било ког разлога или чак не наводећи ниједан разлог.20 
Ипак, у енглеском праву, предуговорна одговорност постоји у случају 
нехатног довођења у заблуду (negligent misrepresentation) друге стране то-
ком преговора.21 У том смислу, енглески House of Lords у случају Hedley 

16 Чл. 197 и 198 грчког Грађанског законика.
17 Чл. 1337 италијанског Грађанског законика. В. у том смислу и чл. 1328 овог Законика. 

О ставовима италијанске судске праксе у погледу предуговорне одговорности: M. 
Fontaine, F. de Ly, нав. дело, стр. 5–69.

18 Детаљан приказ правила о преговорима у законодавству и судској пракси земаља 
Европске уније: O. Lando, H. Beale, нав. дело, стр. 191–193.

19 В.: P. D. V. Marsh, Comparative Contract Law England, France, Germany, Gower, 1996, 
стр. 58. и даље.

20 В.: М. Орлић, нав. дело, стр. 50.
21 Више: P. Richards, Law of Contract, Financial Times Pitman Publishing, 1999, стр. 172 и 

даље.
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Byrne Co., Ltd. v. Heller & Partners, Ltd.22 проширио је примену правила о 
одговорности за штету из деликта на случај преговора у којима је једна 
страна, ослањајући се на изјаву друге стране, и полазећи од посебног 
односа који је између страна постојао, погрешно веровала да ће уговор 
бити закључен и тако претрпела штету.23

Правила униформног уговорног права. Извори униформног уго-
ворног права који су настали у новије време, пратећи динамику и пот-
ребе праксе модерног пословног промета, преговорима за закључење 
уговора посвећују више пажње у односу на националне грађанске за-
конике старијег датума. Тако, Принципи европског уговорног права,24 
UNIDROIT Принципи међународних трговинских уговора,25 као и 
Нацрт Заједничког оквира (Draft  Common Frame of Reference)26 садрже 
изричита правила о преговорима и предуговорној одговорности у ок-
виру којих централни значај има начело савесности и поштења.

У оквиру правила о преговорима, Принципи европског уговорног 
права и UNIDROIT Принципи пре свега утврђују опште правило сло-
боде преговарања, предвиђајући да су стране слободне да преговарају 
и нису одговорне за неуспех у постизању споразума. Ипак, страна која 
је преговарала или прекинула преговоре противно начелу савесности 
и поштења, одговара за губитке које је проузроковала другој страни. 
Противно је начелу савесности и поштења, нарочито, ако страна запо-
чиње или наставља преговоре без стварне намере да постигне споразум 
са другом страном.27 Принципи, у погледу одговорности за прекид пре-
говора, разликују две групе случајева. У прву улазе случајеви у којима 
страна ступа у преговоре противно начелу савесности и поштења, тј. 

22 Law reports, Appeal case (1964), 465 у: Anson’s Law of Contract, Ed. by A. G. Guest, 
Claredndon Press, Oxford, 1979, стр. 246.

23 Исти принцип примењен је и у случају Caparo Industries plc v. Dickman and Others 
(1990), 1 All England Law Reports, 568. В. у: P. Richards, нав. дело, стр. 173.

24 Principles of European Contract Law (PECL). Текст Принципа са коментарима: O. 
Lando, H. Beale, нав. дело.

25 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles). 
Текст Принципа са коментарима: Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du com-
merce international 2004, UNIDROIT, Rome 2004.

26 Припремљен од стране Студијске групе за европски Грађански законик (Study 
Group on a European Civil Code) и Истраживачке групе о приватном праву Европске 
заједнице (Research Group on EC Private Law – Acquis Group), припремљен на основу 
„Акционог плана за кохерентније европско уговорно право“ (Action Plan on A More 
Coherent European Contract Law) Европске комисије из 2003. године, публикован 
2008. године. Садржи принципе, дефиниције и модел правила европског приват-
ног права. В.: Principles, Defi nitions and Model Rules of European Private Law, Draft  
Common Frame of Reference (DCFR), Sellier, European Law Publishers, 2008.

27 Принципи европског уговорног права, чл. 2:301; UNIDROIT Принципи, чл. 2.15.
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без намере да закључи уговор, а у другу они у којима наставља да води 
преговоре након што је одустала од намере да закључи уговор. У сваком 
случају, страна која води или прекида преговоре супротно начелу савес-
ности и поштења, одговорна је за штету коју је другој страни тиме про-
узроковала. Практично идентична правила у погледу преговора садржи 
и Нацрт Заједничког оквира, с тим што се поштовање начела савесности 
и поштења још више наглашава, изричитим предвиђањем да се дужност 
савесног поступања у преговорима не може уговором ограничити или 
искључити.28

Правила српског Закона о облигационим односима. Српски Закон о 
облигационим односима садржи правила о преговорима која су у свему 
прилагођена савременим тенденцијама упоредног права и потребама 
модерног пословног промета.

Преговори су у Закону уређени на следећи начин:
„(1) Преговори који претходе закључењу уговора не обавезују и 

свака их страна може прекинути кад год хоће.
(2) Али страна која је водила преговоре без намере да закључи 

уговор одговара за штету насталу вођењем преговора.
(3) За штету одговара и страна која је водила преговоре у намери 

да закључи уговор па одустане од те намере без основаног разлога и 
тиме другој страни проузрокује штету.

(4) Ако се друкчије не споразумеју, свака страна сноси своје трош-
кове око припрема за закључење уговора, а заједничке трошкове сносе 
на једнаке делове.“29

Чак и летимичан поглед на изложена правила Закона о облигацио-
ним односима довољан је за уочавање велике сличности између решења 
овог Закона и одговарајућих правила униформног уговорног права. При 
томе, треба имати у виду да је Закон о облигационим односима настао 
много пре поменутих извора униформног уговорног права (1978), што 
је још једна потврда чињенице да је српски законодавац успео у поку-
шају проналажења оптималних решења у области правног уређења пре-
говора за закључење уговора.

III Споразуми о преговорима

Тешкоће правног одређења. Споразуми које стране у различи-
тим формама закључују током преговора у циљу утврђења елемената 
од значаја за вођење преговора и прецизирања преговарачког процеса 

28 Чл. 3:301 Заједничког оквира.
29 Члан 30 Закона о облигационим односима.
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(писмо о намерама, споразум о намерама, припремни споразум, и сл.) 
представљају „неистражено поље“ у области уговорног права. Њиховој 
правној природи, правном значају и правним последицама, у доктрини 
уговорног права посвећује се мало пажње. Поменута питања нису регу-
лисана ни националним законима ни изворима унформног уговорног 
права, а ставови које је у том погледу заузимала судска пракса изузетно 
су неуједначени.30

Тешкоће у одговору на постављена питања условљене се како раз-
ликама које у националним правним системима постоје у погледу прав-
ног уређења предуговорне одговорности, тако и чињеницом да се овак-
ви споразуми у пракси разликују од случаја до случаја, како по врсти и 
форми тако и по елементима које садрже. Из тих разлога, споразуми о 
преговорима и питања која они покрећу морају се посматрати у свет-
лу релевантних околности сваког конкретног случаја, у тежњи да се из 
мноштва постојећих разлика издвоје извесне заједничке детерминанте 
које ће допринети већој уједначености у овој области.

Правна природа. Правна природа споразума о преговорима је 
спорна: да ли је реч о изјавама воље које правно не обавезују или су 
у питању акти уговорног карактера. Са становишта класичних теорија 
уговорног права, a priori се може дати једноставан одговор – преговори 
не обавезују на закључење уговора и стране нису везане актима које 
предузимају у току преговора, све до момента закључења уговора. Такав 
одговор је и логичан, будући да се основна сврха преговора и састоји у 
пружању могућности свакој страни да оцени околности од значаја за 
потенцијални уговор и да на основу такве оцене одлучи да ли ће уговор 
закључити или не. Ипак, овакво становиште може се довести у сумњу 
ако се посматра кроз оптику комплексних споразума о преговорима у 
савременом пословном промету, који често садрже клаузуле са чврсто 
и прецизно одређеним обавезама страна у погледу конкретних питања 
везаних за процес преговора. У таквим случајевима поставља се питање 
могу ли се споразуми ове врсте, с обзиром на недвосмислено изражену 
сагласност воља преговарачких страна у правцу обавезивања на тачну 
и прецизно одређену престацију, сматрати уговорима, а одговорност за 
њихову повреду ценити у оквирима уговорне одговорности.

Ставови јуриспруденције. У погледу поменутог питања јуриспру-
денција је заузимала различите ставове.

Тако, у случају Dupuis који се водио пред Трговинским судом 
Брисела, тужени Dupuis је, противно принципијелном споразуму о пре-
узимању компаније закљученим у току преговора са тужиоцем GBL 

30 Детаљна компаративноправна анализа ових питања: M. Fontaine, F. de Ly, нав. дело, 
стр. 5–69.
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et Hachette, преузимање реализовао са другом компанијом – Editions 
Mondiales. Одлучујући у овом спору, Трговински суд Брисела нашао је 
да предметни принципијелни споразум ствара уговорну обавезу вођења 
преговора савесно и у доброј вери. Према оцени Суда, тужени није 
поступао савесно када је, противно принципијелном споразуму, бру-
тално прекинуо преговоре да би уговор закључио са трећим лицем. У 
том смислу, Суд је констатовао да предметни принципијелни споразум 
представља уговорни основ одговорности за прекид преговора. Ипак, 
иако је утврђено постојање уговорне одговорности на страни компаније 
Dupuis, тужбени захтев који се односио на пренос спорних акција на ту-
жиоца GBL et Hachette, није усвојен с обзиром да принципијелним спо-
разумом није предвиђена обавеза закључења уговора, већ само обавеза 
вођења преговора савесно и у доброј вери.31

За разлику од Трговинског суда Брисела, Апелациони суд Брисела 
у случају FMC Corporation заузео је рестриктивно становиште у погле-
ду правне природе спорног писма о намерама (letter of intention). Према 
оцени овог Суда, писмо о намерама не може представљати основ уго-
ворне одговорности све док стране не постигну сагласност о битним 
елементима уговора.32

Поменуто питање разматрано је и у одлуци Арбитражног суда 
Међународне трговинске коморе (ICC) у спору у коме је арбитраж-
но веће детаљно анализирало споразум о намерама (memorandum of 
understanding) закључен између тужиоца и туженог. Изјашњавајући се о 
предметном споразуму, арбитражно веће позвало се на члан 5.4 став 2 
UNIDROIT Принципа који се односи на облигације средства (obligations 
de moyens) из међународних трговинских уговора и предвиђа да је дуж-
ник облигације средства дужан да изврши своју обавезу са дужном па-
жњом разумног лица истих својстава у истим околностима. У светлу 
овог правила, веће је констатовало да уопштено изражавање намера о 
закључењу уговора садржано у споразуму о намерама, обавезује стра-
не да уложе најбоље напоре (best eff orts) у правцу закључења уговора. 
Одлуком арбитражног већа, тужени је обавезан на накнаду штете коју 
је тужиоцу проузроковао повредом обавезе да уложи најбоље напоре у 
правцу закључења уговора предвиђеног споразумом о намерама.33

С друге стране, енглески судови традиционални став енглеског 
права о неприхватању предуговорне одговорности доследно примењују 
и на споразуме о преговорима савременог међународног пословног про-
мета, одбијајући да овој врсти споразума признају било какво правно 

31 Comm. Bruxelles, 24 juin 1985, Journal des Tribunaux (Bruxelles), 1986, стр. 236. 
32 Bruxelles, 14 juin 1984, Revue de droit commercial belge, 1985, стр. 472.
33 Арбитражна одлука ICC No. 8331, Journal de Droit International, 1998, стр. 1041.
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дејство. Две одлуке енглеских судова јасно илуструју ово становиште. 
У првом случају, Cleveland Bridge обавестио је, путем писма о намера-
ма, British Steel о намери да са њима закључи уговор, истовремено их 
овлашћујући да одмах започну са извршењем тог уговора. Решавајући 
у овом спору, Суд је констатовао да у конкретном случају, након писма 
о намерама ниједан уговор није закључен, упркос томе што је једна од 
страна почела испуњење.34 У другом случају, у одлуци Walford v. Miles, 
енглески House of Lords истакао је да енглеско право не прихвата уго-
воре који обавезују на закључење уговора, па самим тим ни уговоре о 
преговорима, позивајући се на слободу преговарача да одлуче да ли ће 
закључити уговор или не.35 Ова одлука оштро је критикована у енглеској 
доктрини.36

Џентлменски споразуми (gentlement’s agrrements). У одређеним 
случајевима, стране у споразуме о преговорима уносе клаузулу којом се 
искључује било каква одговорност у случају прекида преговора. Оваква 
клаузула изражава вољу преговарача да споразум „изместе“ из правног 
домена (opting out clause) и закључе једну врсту „џентлменског спора-
зума“ чије последице егзистирају искључиво на терену угледа, части и 
морала и који је, као такав, лишен правних санкција.37 У том контекс-
ту, поставља се питање пуноважности клаузуле којом стране искључују 
свако правно дејство споразума који су закључиле.

У упоредном праву изражени су различити ставови у погледу овог 
питања. У француском праву, полази се од правила Законика о грађан-
ском поступку које странама дозвољава да вежу суд својим правним 
квалификацијама,38 па се у светлу овог правила сматра да су стране ов-
лашћене и на то да, својим сагласним вољама, искључе уговорни карак-
тер споразума који су закључиле.39 Француска јуриспруденција у начелу 
прихвата пуноважност „џентлменских споразума“ и других „споразума 
части“, с тим што суд није аутоматски везан квалификацијом страна о 
правно необавезујућем карактеру споразума, уколико околности конк-
ретног случаја указују на супротан закључак.40 У доктирни белгијског 

34 British Steel Corp. v. Clevland Bridge & Engineering Co., 1984, All England Law Reports, 
стр. 504.

35 2 Law Reports, Appeal Cases, 128 (1992).
36 В.: M. Fontaine, F. de Ly, нав. дело, стр. 50.
37 Више о споразумима ове врсте: L. Bernstein, „Opting Out of the Legal System: Extral-

egal Contractual Relations in the Diamond Industry“, 21 Journal of Legal Studies, 1992, 
стр. 115–157.

38 Code français de procédure civil, чл. 12 ст. 4.
39 В.: F. Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria, Paris, LGDJ, 1992, стр. 58.
40 В.: M. Fontaine, F. de Ly, нав. дело, стр. 51.
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права истиче се да суд мора поштовати сагласну вољу страна којом се 
искључују правна дејства њиховог споразума, али само ако то није у 
супротности са јавним поретком и императивним прописима.41 С друге 
стране, холандски аутори стоје на становишту да „џентлменски спора-
зуми“ немају правну снагу уговора, што међутим не значи да су лишени 
сваког правног дејства.42 Насупрот резервама које права земаља civil law 
система имају у односу на правну снагу „џентлменског споразума“, у ен-
глеском праву широко је прихваћена пуноважност клаузула којима се 
искључује свако правно дејство закљученог споразума (subject to contract 
clаuses).43 Најзад, према ставовима израженим у америчком праву, ове 
врсте клаузула су у начелу пуноважне, с тим што одређено поступање 
страна може довести до њихове ништавости.44

Поглед на ставове у упоредном праву о клаузулама искључења 
предуговорне одговорности, указује на неуједначеност гледишта, као и 
значајну „колебљивост“ у погледу заузимања чврстог става у правцу при-
хватања или оспоравања њихове пуноважности, са изузетком енглеског 
права које ову врсту клаузула прихвата без резерве. У одговору на ово 
питање треба поћи од чињенице да клаузула искључења одговорности, 
сама по себи, представља споразум уговорног карактера. У том смислу, 
стране су слободне да, у оквиру принципа аутономије воље, одреде како 
њену садржину, тако и правна дејства и домашај. Ипак, као и сваки 
други уговор, да би била пуноважна, она не сме бити противна јавном 
поретку, принудним прописима и добрим обичајима. При томе, посеб-
но треба имати у виду да се, према општим правилима, одговорност за 
намеру и крајњу непажњу уговором не може искључити, као што се ни 
дужност савесног поступања у преговорима уговором не може ограни-
чити или искључити. У том светлу посматрана, пуноважност и правна 
дејства „џентлменских споразума“ зависиће у првом реду од принципа 
и решења које конкретно меродавно право садржи у погледу прегово-
ра и предуговорне одговорности уопште. Најзад, може се констатовати 
да и онда кад једна оваква уговорна клаузула буде погођена санкцијом 
ништавости, у правним системима европско-континенталне правне 

41 Ibidem.
42 B. Wessels, „Gentlement’s Agreements Regulating Business Relations Under Dutch Civil 

Law“, Netherlands International Law Review, 1984, стр. 214–254.
43 В.: M. Fontaine, F. de Ly, нав. дело, стр. 51. В. на пример: Rose and Frank Co v. Cromp-

ton Brothers Ltd (1925), Law reports, Appeal cases, 445; Walford v. Miles (1992), Law 
reports, Appeal cases, 128.

44 В. у том смислу: Texaco Inc. v. Pennzoil Co, 784 Federal Reporter (Second Series), 1133 
(2nd Cir. 1986); U. Draetta, „Th e Pennzoil Case and the Binding Eff ect of Letters of Intent 
in the International Trade Practice“, Revue du droit des aff aires internationales, 1988, стр. 
155–172.
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традиције, у случају несавесног вођења односно прекида преговора, по 
правилу, остаје могућност покретања деликтне одговорности.

Клаузула ексклузивитета. У споразуме о преговорима у одређе-
ним случајевима уноси се клаузула којом се једна или обе стране обаве-
зују да неће ступити у паралелне преговоре са трећим лицем у погледу 
закључења истог уговора (exclusivity clause). Обавеза ексклузивитета по 
правилу је временски ограничена (lock out agreement) и везује се за од-
ређени рок или испуњење одређених услова током процеса преговора. 
Клаузула ексклузивитета садржи јасно одређене битне елементе у погле-
ду којих је постигнута сагласност воља преговарачких страна, те овака-
ва клаузула представља споразум уговорног карактера, без обзира на то 
да ли се ексклузивитет односи само на једну или на обе стране.

У тим оквирима, поставља се питање да ли ексклузивитет пос-
тоји и онда кад није изричито уговорен тј. да ли обавеза страна да се 
током узајамних преговора уздрже од ступања у паралелне преговоре 
са трећим лицем проистиче из самог начела савесности и поштења, те 
постоји и у одсуству изричитог споразума страна о томе. Чини се да 
у том погледу треба прихватити начелно негативан одговор. Паралел-
ни преговори представљају уобичајену праксу у пословном промету у 
условима тржишне конкуренције и израз су начела слободе уговарања 
на основу кога је свака страна слободна да одлучи о томе са ким ће за-
кључити уговор. Из тих разлога, слобода вођења паралелних прегово-
ра са више страна у погледу закључења истог уговора у принципу се 
не би могла оспорити. Ипак, проблем се мора посматрати у светлу ре-
левантних околности сваког конкретног случаја услед којих се овакав 
закључак некад може релативизирати. Тако, ако су стране споразумом 
о преговорима предвиделе чврсте обавезе везане за вођење преговора, 
међу којима и обавезу да ће уложити своје најбоље напоре да дође до 
закључења уговора односно да ће преговоре водити савесно и у доб-
рој вери, прекид преговора од стране једне стране ради закључења ис-
тог уговора са трећим лицем, може у конкретном случају представљати 
повреду начела савесности и поштења, без обзира на то што клаузула 
ексклузивитета није изричито предвиђена.45

Клаузула поверљивости. У оквиру преговора, често се закључују 
споразуми којима се стране обавезују да ће информације за које сазнају 
током преговора третирати као поверљиве. Клаузула поверљивости 
може се унети у текст одређеног споразума о преговорима (confi dentiality 
clause), а може се закључити и у форми посебног документа – споразум 
о поверљивости (confi dentiality agreement), при чему се обавеза поверљи-
вости може односити само на једну или на обе преговарачке стране.46

45 Више о томе: M. Fontaine, F. de Ly, нав. дело, стр. 32–33.
46 Више о клаузулама поверљивости: M. Fontaine, F. de Ly, нав. дело, стр. 259–331.
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Обавеза поверљивости нарочито се уговара током преговора за 
закључење уговора који се односе на трансфер технологије, преузимање 
или продају компаније, дистрибуцију, као и друге уговоре код којих 
је давање одређених поверљивих информација неопходно да би друга 
страна могла оценити све околности од значаја за одлуку о закључењу 
конкретног уговора. Из тих разлога, клаузулом поверљивости по прави-
лу се прецизно дефинише обавеза преговарачке стране да информације 
везане за другу страну, њено пословање, активности, пословне планове, 
и сл. до којих је дошла или за које је сазнала током преговора, чува као 
пословну тајну. У оквиру ове клаузуле најчешће се истовремено пред-
виђа и одговорност за штету у случају повреде обавезе поверљивости.

Клаузула поверљивости, као и клаузула ексклузивитета, пред-
ставља споразум уговорног карактера. Ипак, за разлику од обавезе екс-
клузивитета, обавеза поверљивости по правилу постоји и у случају кад 
није изричито уговорена. У том погледу, могу се разликовати две ситу-
ације.

Једна се односи на случај у коме стране нису уговориле обавезу 
поверљивости али је та обавеза предвиђена одредбама права меродав-
ног у конкретном случају. Тако на пример, UNIDROIT Принципи садр-
же изричито правило о обавези чувања поверљиве информације током 
преговора, према коме, кад је у току преговора једна страна дала одређе-
ну информацију као поверљиву, друга страна не сме да је открије нити 
искористи на неодговарајући начин за сопствене потребе, без обзира 
на то да ли је уговор касније закључен. Кад је то примерено, средство 
у случају повреде те обавезе може укључити накнаду која се заснива на 
користи коју је друга страна остварила.47 Слично правило садрже и При-
нципи европског уговорног права с тим што прецизирају да средство за 
повреду обавезе поверљивости може да обухвати накнаду за претрпље-
ни губитак или повраћај користи коју је друга страна остварила.48 У том 
смислу, кад се у конкретном случају као меродавно право примењују 
UNIDROIT Принципи, Принципи европског уговорног права односно 
неки други извор који обавезу поверљивости изричито предвиђа, оба-
веза поверљивости постоји и онда кад није предвиђена вољом страна, 
на основу одговарајућег правила меродавног права.

Друга ситуација односи се на случај кад обавеза поверљивости 
није уговорена, а ни меродавно право ову обавезу изричито не предвиђа. 
У таквом случају, треба прихватити да обавеза поверљивости происти-
че из општег начела савесности и поштења у облигационим односима. 
Неовлашћено откривање поверљивих информација добијених током 

47 Чл. 2.16 UNIDROIT Принципа.
48 Чл. 2.302 Принципа европског уговорног права.
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преговора, као и било који начин њиховог неовлашћеног коришћења 
представља злоупотребу поверења друге стране и као такво противно је 
начелу савесности и поштења, на чему се заснива одговорност за штету 
стране која је повредила обавезу поверљивости.

IV Закључак

Анализа основних правних питања која се постављају у контексту 
преговора за закључење уговора у међународном пословном промету 
указује да у упоредном праву постоје значајне разлике у погледу прав-
ног уређења преговора, одговорности за прекид преговора и правне 
природе споразума који се закључују у оквиру преговора. Те разлике 
изражене су како у домену законског регулисања, тако и у ставовима 
судске праксе и доктрине упоредног уговорног права. Поред тога, спо-
разуми о преговорима који се закључују у пословном промету изузетно 
су бројни и разноврсни и разликују се од случаја до случаја по садр-
жини, форми и околностима у којима се закључују. Те чињенице воде 
одређеним општим закључцима.

Решење конкретног правног питања из домена преговора у првом 
реду зависи од одговарајућег меродавног права и његовог генералног 
одређења према месту и домашају начела савесности и поштења у пре-
говорима за закључење уговора.

Спорна питања која проистичу из преговора морају се решавати 
у светлу релевантних околности конкретног случаја, узимањем у обзир 
специфичности сваког појединог споразума о преговорима, при чему 
треба имати у виду да неки од њих, у целини или у појединим клаузула-
ма, могу имати обавезну снагу уговора.

У циљу избегавања неизвесности и спорних ситуација, стране у 
преговорима би требале што прецизније формулисати своје намере то-
ком преговора и конкретним споразумом утврдити домашај сваке поје-
дине клаузуле. У том смислу, потребно је изричито предвидети клаузуле 
које обавезују стране у преговорима, правне последице за случај њихове 
повреде и, у тим оквирима, критеријуме за оцену врсте и обима накнаде 
штете, као и меродавно право, надлежност у случају спора и друга пи-
тања од значаја за процес преговора.

У теорији уговорног права, током више од једног века, уочава се 
значајна еволуција у правцу веће пажње и појачаног интересовања за 
правила о преговорима. Ипак, преговори за закључење уговора и даље 
остају релативно нов и неистражен домен у коме ће прецизна правила 
облигационог права бити постављена тек пошто прођу критичку опти-
ку правне науке и праксе пословног промета.
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examines these diff erences from the point of view of the relevant rules of national 
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КА АДЕКВАТНОСТИ ПРАВНОГ ТРЕТМАНА И
ЗАШТИТЕ ИНОСТРАНИХ УЛАГАЊА

Резиме

Правни појам иностраног улагања има три конститутивна еле-
мента: први подразумева пренос новца, ствари или права из једне земље 
у другу; трансфер средстава из државе порекла у државу домаћина ин-
вестиције врши се са циљем да њихова употреба резултира стварањем 
добити; трећа компонента односи се на контролу коју улагач задржава 
и има над уложеним средствима, а може бити делимична или потпуна.

Режим иностраних улагања у домаћој земљи рефлектује се на два 
нивоа: у иницијалној – прединвестиционој фази, када се регулаторним 
оквиром утврђују услови и поступак за његов пласман и у фази реализа-
ције, кроз вршење надзора над остваривањем улагања.

Питање правне заштите иностраних улагања има два сегмен-
та: први се односи на положај инвеститора и заштиту улагања пер 
се, док је у другом случају реч о заштити конкуренцијског амбијента 
земље домаћина. Заштита иностраног улагања остварује се путем јав-
ноправних гаранција, које држава домаћин установљава легислативним 
путем, и кроз приватноправне гаранције, које се односе на различите 
индиректне и дирекне облике заштите конституисане уговором. Нај-
важнији облици гаранција у објективном смислу, усмерених ка самом 
улагању као предмету заштите, односе се на слободан трансфер сред-
става остварених по различитим основама (продајом удела у предузећу, 
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дивиденди, различитих накнада и др.), уживање стечених права (и у 
случају промене прописа) и право на адекватну накнаду за различите 
видове експропријације. Најважнији вид гаранције у субјективном смис-
лу (усмерен на заштиту иностраног инвеститора) остварује се кроз 
принцип националног третмана.

Кључне речи: заједнички пословни подухват, (не)комерцијални ризик, 
национални третман, стечена права, стабилизациона 
клаузула, репатријација прихода, адекватна накнада.

I Правна природа иностраног улагања

1. Појмовно одређење

Правни појам иностраног улагања има три конститутивна елемен-
та: први подразумева пренос новца, ствари или права1 из једне земље 
у другу; пренос средстава из државе порекла у државу домаћина инвес-
тиције врши се са циљем стварања добити; трећа компонента односи се 
на, делимичну или потпуну, контролу коју улагач задржава и има над 
уложеним средствима.2

Заједничко улагање (енг. јoint venture) јесте правни однос и врс-
та пословног подухвата у коме учесници закључују споразум о улагању 
средстава ради остварења дефинисаног циља, уз заједничку контролу 
пословања и намеру остваривања добити. У ситуацији када једна стра-
на у послу заједничког улагања има инострану националну припадност, 
односно држављанство, реч је о међународном заједничком подухвату; 
елемент иностраности се, осим на субјекат, може односити и на објекат 
трансакције, када се извршење предмета посла, односно установљених 
права и обавеза, везује за територију стране државе.

Страна улагања представљају сложену правну појаву, која може 
имати различиту садржину и манифестационе облике, са доминантним 

1 Предмет иностраног улагања може бити новчани капитал или покретна, односно 
непокретна имовина. У нашој земљи, улог се може састојати из: динарских или 
девизних новчаних средстава, ствари, непокретне имовине, хартија од вредности, 
права интелектуалне својине, права потраживања и других имовинских права; 
предмет улагања могу бити и различите финансијске погодности дате од стране 
иностраног улагача. 

2 По основу улагања, страни инвеститор стиче власнички удео, односно акције у 
привредном друштву, или, ређе, може стећи друга имовинска права као што су 
својина на покретним или непокретним стварима, право на новчана потраживања, 
хартије од вредности, права интелектуалне својине, право на експлоатацију при-
родних ресурса и др.
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приватноправним, али и врло израженим јавноправним елементима. 
Конститутивни елемент страног улагања може, и не мора бити (новоос-
новано) привредно друштво као институционализован облик обављања 
пословне активности, следствено чему постоји уже и шире схватање о 
њиховом појмовном одређењу. Осим елемента институционализованос-
ти, инострана улагања опредељује и елемент контроле над пословањем, 
односно њеног стицања или увећања.

Универзални савремени правни приниципи на којима се инострана 
улагања заснивају односе се на: начело националног третмана иностраног 
инвеститора, клаузулу најповлашћеније нације, обавезу иностраног улага-
ча да поштује правни поредак и делује у складу са прописима земље у коју 
улаже, приницип немешања у унутрашње политичке односе замље у коју 
се улаже, начело пуног државног суверенитета над природним богатстви-
ма и изворима, условну допуштеност мере национализације, уз обавезу 
државе на исплату адекватне надокнаде, забрану корупције, гарантовање 
основних управљачких права, слободу трансфера унесених или стечених 
средстава из земље улагања, слободно и без одлагања, и примарану над-
лежност судова домаће земље за решавање спорова.3

2. Субјекти улагања

Институт страног улагања подразумева увек двостран однос, 
између инвеститора, са једне стране, који носи субјективно обележје 
иностраности и корисника улагања, са друге стране, који има домаћу 
националну припадност.

Постоје две основне категорије субјеката иностраних улагања, а 
то су приватноправни и јавноправни субјекти.4 За питање одређења 

3 Универзална конвенција о заштити иностраних инвестиција не постоји, тако да се 
као основни извори права јављају национални прописи, билатерални и регионал-
ни споразуми. Велики значај имају извори „меког права“ у форми препорука, во-
дича, пословних стандарда и др., који се у пракси широко примењују без обзира на 
непостојање формално-правне обавезности, као што је Водич о третману дирек-
тних страних инвестиција – Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment 
(Светска банка, 1992).

4 Осим држава као директог субјекта са пуним правним капацитетом, у послу инос-
траног улагања могу бити укључена и министарства, специјализоване владине 
агенције, јавна предузећа и др. Међународне организације, као субјекти страних 
улагања, делују на универзалном и регионалном нивоу. Најважније регионалне 
организације у овом домену су Европска унија и Северноамеричка зона слободне 
трговине (NAFTA), а најзначајнију улогу на универзалном нивоу имају: Уједиње-
не нације, и посебно UNCTAD; Светска трговинска организација, посебно у до-
мену трговинских односа, са једне, и модела решавања спорова, са друге стране; 
Светска банка, првенствено кроз делатност: Агенције за мултилатерално гаран-
товање инвестиција од политичких ризика (MIGA), Агенције за услуге у страном 
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субјективитета улагача, као битна јавља се дистинкција у погледу форме 
улагања – да ли је реч о институционализованом виду или уговорном 
пројекту. У случају постојања посебног правног лица у које се улаже, у 
погледу субјективитета прави се разлика између непосредног инвести-
тора, са једне, и друштва које обавља пословну делатност по извршеном 
улагању, са друге стране. Уколико се ради о уговорном заједничком по-
духвату, субјекте улагања чине стране потписнице основног уговора.

Страни улагач у домаћем праву је лице које припада једној од сле-
деће три категорије: страно физичко лице, државаљнин Републике Ср-
бије који у иностранству има пребивалиште или боравиште у периоду 
дужем од годину дана и правно лице које има националну припадност 
стране земље, односно које има седиште у иностранству. Свака држава 
дефинише круг лица која се имају сматрати резидентима, истовреме-
но квалификујући остале субјекте као нерезиденте.5 Корисник стра-
них инвестиција може бити домаће физичко или правно лице, односно 
држава Србија.

Зависно од правног облика у коме се реализује инострано ула-
гање, закључују се три основне врсте споразума: статусни споразуми, 
односно уговори о оснивању предузећа и уговори о стицању акција или 
удела;6 концесиони споразуми (уговор о концесији или финансирању 
пројекта, односно Б.О.Т. аранжману) и облигациони споразуми, који не 
подразумевају статусне импликације.7

инвестирању (FIAS) и Међународног центра за решавање инвестиционих спорова 
(ICSID).

5 У домаћем праву (Закон о девизном пословању, Службени гласник РС, бр. 62/06) 
резидентима се сматрају: физичко лице које има пребивалиште у Србији, осим 
уколико има боравак у иностранству у трајању дужем од годину дана; страни 
држављанин, физичко лице, који у домаћој земљи има боравак дужи од годину 
дана, по основу радне визе, односно издате дозволе за боравак; физичка лица-пре-
дузетници, која самостално, у виду занимања, обављају делатност ради стицања 
добити и која су уписана у јавни регистар привредних субјеката; правно лице које 
је регистровано и има седиште у домаћој земљи; државни органи и организације, 
који су корисници буџета домаће земље; дипломатска, конзуларна и друга пред-
ставништва у иностранству, као и домаћи држављани који су у њима запослени и 
чланови њихових породица.

6 Уговоре о страним улагањима одликује сложена структура, без обзира да ли за 
предмет имају директне или индиректне инвестиције и закључују се у писменој 
форми, на одређено или неодређено време. Уговор о оснивању има статусно дејс-
тво, јер представља основ за формирање основног капитала предузећа, трансфер 
технологије и менаџмента, права на добит и одговорности у погледу сношења ри-
зика за пословање предузећа. Види: А. Ћирић, Уговори о страним инвестицијама, 
Страна улагања, Ниш, 2001, стр. 73.

7 У ситуацији када се инострано улагање реализује као заједнички подухват, пос-
тупак закључења, као и садржина уговора добијају на сложености, услед чега се 
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3. Непосредна, посредна и посебна улагања

Основна подела иностраних улагања полази од разликовања ста-
тусних и уговорних послова. Даље, улагања се реализују кроз три ос-
новна појавна облика: као непосредна улагања, уговорни заједнички 
подухват или неки од посебних видова инвестиција.8 Осим у виду 
иностраних улагања у ужем смислу, пласман капитала на међународном 
нивоу остварује се и путем комерцијалних трансакција и финансијско-
кредитних аранжмана.

У ситуацији када инострани улагач инвестира у пословни субјекат у 
домаћој држави,9 са релативно трајним интересом за обављање пословне 
делатности, уз располагање релевантним степеном контроле и активним 
учешћем у организовању и спорвођењу управљачког процеса текућим 
пословањем – реч је о директним, односно непосредним инвестицијама 

потписивање предуговора, односно прединкорпорацијског акта, јавља као први 
корак у његовој реализацији, са дефнисањем елемената заједничке сарадње који се 
односе на: мотиве и циљеве пословања (од значаја су посебно за евентуално кас-
није тумачење одредаба споразума), поступак обавештавања органа домаће земље 
о страном улагању, односно добијање одговарајуће сагласности, дефинисање ок-
вира и поступка за остваривање предвиђених олакшица за инострана заједничка 
улагања (првенствено у пореском и царинском домену), избор форме привредног 
друштва које се оснива, односно у које се улаже, висину и структуру оснивачког 
капитала, управљачку структуру, стицање права на непокретностима, права и оба-
везе страна у погледу уступања и коришћења права индустријске својине, врсту и 
основна квантитативна и квалитативна обележја производа, односно услуга који 
су предмет пословања, закључење основних оперативних споразума (набавка си-
ровина, лизинг опреме, техничка помоћ, лиценце), принципе тржишног и марке-
тиншког наступа, избор меродавног права у погледу тумачења споразума и реша-
вања евентуалних спорова, начине и последице престанка обављања заједничког 
посла. У основном уговору о заједничком подухвату, као битни елементи јављају 
се: утврђивање предмета подухвата, који се реализује као једнократна или дуго-
рочна сарадња, руковођење заједничким пројектом и избор органа управљања, 
регулисање пореских обавеза, правни режим имовине уступљене на коришћење 
за потребе заједничког посла, дефинисање релевантног и географског тржишта на 
које се заједнички подухват пројектује, израда стратегије тржишног наступања, ре-
шавање спорова и избор меродавног права. Види: R. Folsom, M. Gordon, J. Spanogle, 
International Business Transactions, St. Paul, 2001, стр. 851.

8 У савременој међународној пракси, највећу заступљеност у погледу техника стра-
них улагања имају преузимања и спајања (у односу на „нове“ инвестиције); посмат-
рајући даље однос између аквизиција и фузија предузећа, значајну предност имају 
преузимања власничког удела, односно акција у постојећем привредном друштву.

9 Отпочињање пословања друштва са иностраним улогом може бити реализовано 
као greenfi eld инвестиција, на месту и са инфраструктуром у оквиру којих се та 
врста пословне делатности по први пут реализује, или као brownfi eld инвестиција, 
када друштво са иностраним улогом откупљује одређењу имовину и започиње 
пословање на месту и са инфраструктуром који су претходно већ били коришћени 
за обављање одређене делатности.
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као најзначајнијем виду иностраних улагања. Директне инвестиције реа-
лизују се кроз неколико правних модела: оснивањем привредног друштва, 
путем фузија или преузимањем, односно куповином дела акција или удела 
у постојећем друштву,10 укључујући и поступак приватизације. У ширем 
смислу, директна страна улагања се могу испољити и кроз комерцијално 
присуство, које подразумева разнородан спектар форми обављања пос-
ловне делатности, укључујући и представништва и филијале.

Индиректну категорију страних улагања чине портфолио инвес-
тиције, које не подразумевају активно учешће у управљању предузећем, 
већ се пласирају са интенцијом максимизације профита кроз куповину 
хартија од вредности, дужничких и корпортивних, од стране инвести-
тора који нема пребивалиште у домаћој земљи. Ова врста пословног 
аранжмана има обележје једнократности, с обзиром да је инвеститор 
мотивисан повољним тренутним условима на тржишту капитала до-
маће земље. Уговорни заједнички подухват је облик индиректног стра-
ног улагања које се реализује, применом различитих правних модела, 
на бази закљученог споразума и могуће без институционализовања са-
радње кроз пословање посебног привредног субјекта.

Специфичан вид страних улагања, са комбинованим јавним и 
приватним елементима, представљају концесије, као правни посао који 
се остварује између даваоца концесије (концедента) и примаоца конце-
сије (концесионара), са циљем остваривања већег степена ефикасности 
у експлоатацији предмета концесије, који се односи на искоришћавање 
природних богатстава, односно добара у општој употреби или делат-
ност јавних служби, и реализује се закључењем уговора о концесији, 
као формалног, двострано обавезног, мешовитог и споразума са трај-
ним престацијама.11

4. Режим иностраних улагања

а) Инвестициони амбијент

Поступак иностраног улагања12 претпоставља низ активности 
које инвеститор треба да предузме, и евентуално посебних услова које 

10 Директне инвестиције пласирају се у изградњу нових капацитета у производном 
сектору, сектору услуга и области истраживања и развоја; види Уредбу о условима 
и начину привлачења директних инвестиција, чл. 2 тач. 1. 

11 Љ. Дабић, Концесије у праву земаља Централне и Источне Европе, Београд, 2002, 
стр. 109.

12 Оптималан модел спровођења поступка иностраног инвестирања јесте One stop 
Agency, који подразумева постојање једног државног органа и једног законског акта 
релевантних за спровођење целокупног процеса улагања.
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претходно треба да испуни, да би подухват био реализован, док са ас-
пекта поступања (надлежних) органа домаће државе он подразумева 
три основна сегмента: испитивање оправданости инвестирања, одобра-
вање улагања и надзор над реализацијом инвестиције. Поступак иност-
раног улагања13 спроводи се кроз три основна модела:

– слободан систем, који подразумева пуну примену принципа на-
ционалног третмана, сходно чему се иностраним субјектима не 
постављају никакви додатни услови у погледу пласмана инвес-
тиција;

– систем посебних услова,14 који се даље могу односити на зако-
ном прописана ограничења или прибављање дозволе, а подра-
зумевају посебан режим за друштва са иностраним капиталом, 
или се иде корак даље и цени не само испуњеност законских 
услова, већ и целисходност сваког појединачниг случаја стра-
них инвестиција, од стране управног органа, који издаје посеб-
ну дозволу;

– мешовити систем, који је у међународној пракси најприсут-
нији, а ограничења која се прописују законом или управним 
актом по правилу се односе на интересе државне безбедности и 
обављање делатности у одређеним областима које је резервиса-
но за домаће субјекте.15

б) Политика надгледања

Режим иностраних улагања у домаћој земљи рефлектује се на 
два нивоа: у иницијалној, прединвестиционој фази, када је акценат на 
субјективној компоненти, односно статусу инвеститора и фази реали-

13 У домаћем праву, не постоји посебан режим пријављивања и испитивања стра-
них улагања, већ инострани улагач подноси пријаву за регистрацију привредног 
друштва са иностраним улогом јавном регистру, који по службеној дужности, на-
кон окончаног поступка регистрације, о томе доставља обавештење министарству 
надлежном за економске односе с иностранством. 

14 Посебан третман иностраних улагања подразумева, у садржинском смислу, да ли-
мити постоје у погледу области и пословних делатности у којима стране инвес-
тиције нису дозвољене, односно јесу ограничене, са једне стране, или постојање 
посебних захтева чије се испуњење тражи, са друге стране. У формалном смис-
лу, инострана улагања се подвргавају посебном режиму прибављања претходне 
сагласности, односно одобрења, пре отпочињања пословне делатности, са једне, 
односно континуираном и појачаном мониторингу након пласмана улагања у до-
маћој земљи, са друге стране (за шта се као основни мотив по правилу јавља за-
штита политичких, односно интереса безбедности). 

15 Види: Legal Framework for the Treatment of Foreign Investment, Th e World Bank 
Guidelines, 1992.
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зације, која за тежиште има само улагање, а за циљ креирање уређеног 
пословног амбијента и примену мера заштите инвестиције.

У материјалном смислу, домаћа држава поставља ограничења у 
погледу допуштености пласмана иностраних инвестиција у одређеним 
делатностима, односно областима, са једне, или садржи лимит у погле-
ду својинског, односно права управљања страног партнера у одређеним 
пословним сферама, са друге стране.

У домаћем праву, ограничење иностраног улагања у материјалном 
смислу установљено је само из разлога заштите интереса безбедности и 
постоји у случају када је реч о области производње и промета оружја, 
односно о улагању на територији која има својство забрањене зоне, и то 
у два правца: у смислу могућности реализације улагања само уз учешће 
домаћег партнера, с тим да је већинско учешће у управљању у таквом 
привредном субјекту резервисано за домаће лице или је улагање инос-
траног субјекта могуће под условом претходног добијања сагласности 
министарства надлежног за послове одбране.16

У фази реализације, од стране домаће државе спроводи се надгле-
дање остваривања улагања. Као примаран захтев јавља се поштовање 
принципа јавности и доступности у домену страних улагања, који се 
испољава двоструко: као обавеза објављивања, без одлагања, законских 
и подзаконских прописа као и судске и административне праксе – на 
страни државе домаћина инвестиције и као обавеза стављања на увид 
информација о пословању, превасходно у његовом финансијском сег-
менту – на страни иностраног инвеститора.17

Политика надгледања иностраних улагања подразумева вођење 
јавне евиденције о инвеститорима и инвестицијама. Постоје два основ-
на регулаторна модела у погледу евиденције иностраних инвестиција, 
а то су систем регистрације, као најраспрострањенији и усвојен и у до-
маћем праву, када постоји обавеза пријављивања инвестиције ради ње-
ног уписа у јавни регистар, и систем дозвола, који се ретко сусреће као 
основни, већ по правилу представља корективни принцип за одређене 
категорије улагања (од посебног значаја или велике вредности), подра-
зумевајући обавезу за иностраног улагача да прибави посебну дозволу 
надлежног органа домаће државе, као претходног услова за реализацију 
инвестирања.

Најзад, у трећем степену политике надгледања иностраних инвес-
тиција, остварује се процена оправданости улагања, са аспекта економс-
ких интереса домаће земље – најчешће полазећи од захтева за заштитом 

16 Закон о страним улагањима (Службени лист СЦГ, бр. 3/02, 1/03 и 5/03), чл. 19. 
17 ОЕЦД предлог Мултилатералног споразума о инвестицијама, Анекс III, члан 4 

(DAFFEE/MAI 98/17). 
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конкурентности домаћих пословних субјеката на релевантном тржишту 
или разлога заштите интереса безбедности земље.

Постоје три основна система надгледања18 иностраних инвести-
ција: политика минималне интервенције, односно правне регулативе, 
политика локалног надзора и политика подстицаја иностраних улагања 
(уз утврђивање локалних квота).19

II Заштита иностраних инвестиција

Заштита страних улагања остварује се у субјективном домену, у 
погледу положаја иностраног инвеститора, и као систем мера заштите 
које за предмет имају инвестицију per se.20 Најважнији облици гаран-
ција који се установљавају у објективном смислу су: слободан транс-
фер средстава остварених по различитим основама (продајом удела у 
предузећу, дивиденди, камата, различитих накнада и др.), несметано 
уживање стечених права и у случају промене прописа и правична нак-
нада за случај национализације. Заштита страног инвеститора21 подра-
зумева првенствено приватно-правне инструменте обезбеђења, који се 
дефинишу кроз уговорне клаузуле; другом сегменту, заштита страног 
инвеститора је предмет јавноправне протекције, дате кроз регулаторна, 
односно законска решења.

Ризик је конститутивни елемент иностраних улагања и може бити 
комерцијални или некомерцијални, односно политички, с тим да ова 
друга категорија, с обзиром да у њој активну улогу има домаћа држава, 
је специфична у домену страних инвестиција и налаже посебан систем 
заштите. Као најважнији видови некомерцијалних ризика јајвљају се: 
експропријација, ризик рата и политичких немира, ризик отежаног или 

18 Од режима надгледања улагања треба разликовати категорију обавеза које иност-
рани улагач у домаћој земљи редовно има, а односе се на поштовање позитивних 
прописа, измирење пореских обавеза и вођење финансијског пословања у складу 
са међународним и домаћим стандардима.

19 Р. Вукадиновић, Међународно пословно право – општи део, Крагујевац, 2005, стр. 
306.

20 У домаћем систему страном улагачу су гарантована права која се односе на: на-
ционални третман, искључење ретроактивности прописа, законску лимитираност 
експорпријације, право трансфера добити и имовине, широк домен могућих пос-
ловних активности, конверзију домаће у инострану валуту, слободно располагање 
и пласман новчаних средстава, право вођења пословних књига и сачињавања фи-
нансијских извештаја у складу са међународно прихваћеним стандардима. 

21 У нашој земљи посебну подршку страним субјектима, носиоцима инвестиција, 
пружа Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA). У надлежност ове 
Агенције, основане 1991. године, улазе послови пружања стручне и практичне по-
моћи ради реализације послових активности у Србији. Види: www.siepa.sr.gov.rs.
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онемогућеног трансфера средстава и вредности и једнострани раскид 
или непоштовање уговора од стране домаће државе.

Ограничавање власничких права иностраног инвеститора може 
се испољити по три различита основа:22

– случајеви повреде или раскида уговора када држава злоупот-
ребљавајући своју позицију (de iure gestionis) иступа, иако је 
комерцијална трансакција и облигационорправни однос у пи-
тању, de iure imperii; оваква ситуација води отварању поновних 
преговора, односно редефинисању уговорног односа;

– као резултат политичких догађаја, сукоба и ратова23 у домаћој 
земљи; ратни догађај представљају vis maior, а држава домаћин 
дужна је да иностраним инвеститорима пружи заштиту од рат-
них догађаја, с тим да одговорност неће сносити само за штетне 
последице настале због ратних дејстава које није могла да спре-
чи, односно отклони;

– услед национализације, експропријације, конфискације и дру-
гих сродних поступака, које спроводи домаћа земља; наруша-
вање права својине иностраног инвеститора може бити после-
дица легалних аката државе, услед чега се као основно поставља 
питање – недопуштености оваквих мера, већ адекватне компен-
зације иностраном улагачу.

1. Заштита од комерцијалних ризика

Комерцијални ризик иманентан је сваком пословном подухвату. 
Регулаторни оквир обављања пословних трансакција прописује држава, 
он је инвеститору познат у прединвестиционој фази и на основу њега 
се врши процена пословног ризика. Заштита иностраног инвеститора 
усмерена је стога на евентулну промену околности у будућности и то 
установљавањем гаранције стечених права и уговорном стабилизацио-
ном клаузулом.

Иностраном улагачу се стечена права гарантују на два основна 
начина: тако што држава (законом) преузима обавезу да у одређеном 
временском периоду неће мењати прописе који уређују режим иностра-
них инвестиција или, што ће знатно чешће бити случај, да уколико до 
промена прописа дође, они неће бити примењивани на већ реализовано 
улагање, осим уколико су повољнији за инвеститора.24

22 М. Sornarajah, Th e International Law on Foreign Investment, Cambridge, 1994, стр. 227.
23 М. Sornarajah, нав. дело, стр. 262.
24 У нашој земљи, уставним актом (Устав Републике Србије, чл. 84 ст. 3) је загаран-

товано да права стечена улагањем капитала не могу по основу измене закона бити 
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Гаранција да до промене релевантних прописа за инострано ула-
гање неће доћи након његове реализације може бити установљена са-
мим текстом уговора о иностраном улагању, путем стабилизационе кла-
узуле; примена касније донетих прописа на инострано улагање могућа је 
тада само уколико се инвеститор са њом сагласи.25

Уговор о улагању може садржати и ревизиону клаузулу, односно 
клаузулу поновног преговарања (Renegotiation), која пружа нижи ниво 
заштите иностраног улагања, предвиђајући поновне преговоре страна и 
могуће измене уговорних одредаба у случају наступања битно измење-
них околности.

У случају да држава, као уговорна страна, иступајући de iure 
gestionis, прекрши или раскине уговор, односно покаже озбиљну намеру 
да то учини, инострани инвеститор као страна уговорница заштићен 
је клаузулом поновног преговарања утолико што се приступа прего-
ворима о изменама и допунама уговора о улагању или о последицама 
његовог раскида. Ревизионом клаузулом, односно клаузулом поновног 
преговарања утврђују се случајеви чијим наступањем се може тражити 
отпочињање преговора, поступак њиховог вођења и рокови за пости-
зање договора.26 Институт поновног преговарања најчешће се сусреће у 
концесионим пословима.

2. Национални третман и клаузула најповлашћеније нације

Начело националног третмана (уз минималистички приступ про-
писивању посебних правних правила),27 принцип повлашћеног третма-
на страних инвестиција и систем изражене надзорне функције органа 
домаће земље јављају се као три основна регулаторна модела у савреме-
ном праву иностраних улагања.

Давање јавноправних гаранција иностраном улагачу остварује се 
пре свега пружањем националног третмана, који подразумева стављање 

умањена; права која је улагач стекао у тренутку уписа улагања у јавни регистар 
не могу бити сужена уколико касније дође до измене закона или других прописа 
(Закон о страним улагањима, чл. 9 ст. 2).

25 Стабилизациона клаузула представља значајно одступање од начела националног 
третмана.

26 Институт поновног преговарања има значајних сличности са пријатељским реша-
вањем спорова. Види: М. Трифковић, Међународно пословно право, Сарајево, 2001, 
стр. 149.

27 Прихватање националног третама и јединствене регулативе домаћих и иностраних 
улагања по правилу карактерише државе са (високо)развијеним привредним сис-
темима, док је постојање двоструког легислативног колосека, у правцу давања пов-
ластица или додатне контроле иностраних улагања, типично за земље у развоју.
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у једнаки правни положај иностраних физичких или правних лица у 
односу на домаће субјекате у погледу њихових права, обавеза и одго-
ворности; други метод односи се на признање статуса најповлашћеније 
нације.28

У домаћем праву, национални третман је загарантован са два ас-
пекта, у субјектнивном и објективном смислу. Најпре, иностраном ула-
гачу се гарантује да ће у погледу свог улога имати иста права и обавезе 
као и домаћа лица. Са друге стране гарантује се друштву са страним 
улогом истоветан правни положај, односно пословање под једнаким 
условима која важе за привредне субјекте без страног улога.29 Уставом 
Републике Србије страним лицима је гарантован положај на тржишту 
једнак оном који имају домаћа лица.30

3. Слобода трансфера средстава

Остварена финансијска средства по основу страног улагања, на-
кон намирења доспелих пореских и царинских обавеза у домаћој земљи, 
као и стечену имовину улагач има право слободно да трансферише у 
иностранство.31 Домаћа земља може ограничити трансфер средстава 
иностраног улагача у случају бакнкротства, ради омогућавања поверио-
цима да наплате доспела потраживања, услед пословања са хартијама од 
вредности или из разлога вођења судског поступка.32

4. Заштита од мера експропријације

Експропријација и њој сродни поступци представљају наруша-
вање несметаног остваривања права уживања и контроле власништва 
иностраног улагача;33 истовремено, експропријација се дефинише и као 

28 Клаузула најповлашћеније нације означава уговорну клаузулу којом се стране оба-
везују да ће једна другој у међусобним односима признати права и повластице које 
су раније дале или ће убудуће дати било којој трећој страни.

29 Закон о страним улагањима, чл. 8.
30 Устав Републике Србије, чл. 84 ст. 4.
31 У домаћем праву страном улагачу је загарантовано право на трансфер добити и 

имовине, под претпоставком да су измирене пореске и евентуалне царинске оба-
везе, и то у конвертибилној валути, посебно по основу: остварене добити (диви-
денда, профит и др.), средстава добијених продајом акција или удела, средстава 
добијених по основу смањења основног капитала, и имовине која му припада као 
део ликвидационе масе, односно након престанка уговора о улагању.

32 Види OECD-MAI, чл. 7.
33 M. Sornarajah, нав. дело, стр. 282.
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начин стицања државне својине на непокретостима који се врши у оп-
штем интересу и уз исплату правичне накнаде.34

Директна експропријација означава формални поступак одузи-
мања или ограничавања својине на непокретностима, услед законом ус-
тановљеног јавног интереса, уз исплату правичне накнаде чија вредност 
не може бити нижа од тржишне. Индиректна експропријација се оства-
рује без спровођења формалног поступка од стране домаће државе, али 
са сличним правним последицама – власнику бива одузето или ограни-
чено право својине. Индиректна експропријација се најчешће спроводи 
кроз наметање иностраном инвеституру обавезе прихватања већинског 
учешћа домаће државе у заједничком послу, спровођењу различитих 
активности са циљем остваривања принудне продаје акција или удела 
у друштву локалним партнерима или предузимање административ-
них мера које резултирају значајним смањењем вредности инвестиције 
страног улагача. Битне одлике индиректне експропријације су дискри-
минаторност и значајно отежана функција доказивања. Заштитне мере 
конципране су тако да се полази од насталих штетних последица, анало-
гних онима које има директна експропријација, а не од штетних радњи 
које би било тешко или немогуће доказати.

У случају експропријације, односно национализације, као и ван-
редних политичких догађаја и сукоба, као основно поставља се питање 
исплате накнаде улагачу: њено својство обавезности и критеријуми 
утврђивања вредности; накнада се при томе јавља у два основна вида: 
као надокнада штете и компензација.

Накнада штете увек претпоставља противправно поступање 
и има за циљ повраћај (у погледу вредности имовине инвеститора) у 
стање које је постојало пре наступања штетне радње, односно после-
дице. Компензација је шири појам, с обзиром да се не везује нужно за 
противправно поступања; накнада која се исплаћује улагачу услед спро-
ведених мера експропријације, директних или индиректних, има ком-
пензаторни карактер.

Док се питање обавезности компензације у савременој теорији 
више готово и не поставља, остаје отворен проблем утврђивања кри-
теријума за одређивање њене вредности. Компензација, наиме, као 
примаран захтев претпоставља адекватност накнаде која се исплаћује 
иностраном инвеститору, а она је детерминисана правичном тржишном 

34 У домаћем праву инострано улагање само изузетно може бити предмет експропри-
јације, директне или индиректне, и то уз кумулативно испуњење два услова: да је 
законом утврђен јавни интерес за спровођење такве изузетне мере и да је иностра-
ном улагачу исплаћена накнада; види Закон о страним улагањима, чл. 9 ст. 3.



МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО Право и привреда

534

ценом која је утврђена у време објављивања одлуке о експропријацији, 
од стране државе домаћина и иностраног улагача.35

Осим адекватности у вредносном смислу, правична компензација 
отвара и питање начина исплате накнаде, при чему се као основни зах-
теви јављају ефективност накнаде у валутном смислу (конвертибилност 
валуте) и исплата без одлагања.

5. Осигурање страних инвестиција

Инострана улагања се могу осигурати на међународном и нацио-
налном нивоу.

Основна делатност Агенције за мултилатерално гарантовање ин-
вестиција (MIGA)36 односи се на давање гаранција против некомер-
цијалних ризика за инвестиције у земље чланице и из земаља чланица, 
и то кроз послове осигурања и реосигурања. Осигурање инвестиција 
врши се од штете настале услед осигураних ризика по основу екс-
пропријације, национализације, повреде уговорних обавеза и раскида 
уговора, политичких и ратних сукоба и валутног трансфера.

У националним оквирима, држава порекла оснива посебне фон-
дове чија су средства намењена за осигурање извозних инвестиција. 
У нашој земљи37 ту функцију има Фонд за осигурање и финансирње 
спољнотрговинских послова,38 у чијој надлежности, осим осигурања од 
некомерцијалних и комерцијалних ризика у спољнотрговинском посло-
вању, се налази и шире пружање подршке, укључујући и финансијску, 
извозним пројектима и развоју међународне пословне сарадње домаћих 
привредних субјеката.39

35 M. Трифковић, нав. дело, стр. 153.
36 Основана је 1985. године као специјализована агенција Међународне банке за об-

нову и развој, са циљем подстицања инвестирања у земље у развоју. Осим послова 
осигурања у ужем смислу, MIGA се бави и сродним и пратећим активностима у 
функцији унапређења пласмана инвестиција.

37 Инвестициони пројекти којима се Србија јавља као земља домаћин осигурани су 
по основу некмерцијалних ризика од стране националних или међународних ин-
вестиционих и извозних агенција за осигурање (MIGA, OPIC, Hermes, COFACE, 
SACE, ECGD и др.).

38 Фонд је основан Законом о Фонду за осигурање и финансирање спољнотрговинс-
ких послова (Службени лист СРЈ, бр. 3/02 и 1/03).

39 Делокруг послова Фонда обухвата: осигурање спољнотрговинских послова од ко-
мерцијалних и некомерцијалних ризика, финансирање извозних послова, рефинан-
сирање извозних послова банака, преузимање обавеза финансијских институција 
услед неизвршења обавеза домаћих привредних субјеката у извозним пословима, и 
пружање логистичке, стручне и финансијске помоћи у циљу унапређења пословне 
сарадње домаћих друштава и предузетника са иностранством. 
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Комерцијални ризик подразумева будућу неизвесну околност ве-
зану за пословање дужника, а најважнији видови су неплаћање дуга, не-
ликвидност или инсолвентност дужника.

Политички ризик се односи на ратне40 и друге сукобе и немире, 
односоно ванредне догађаје, и опасност од настанка штете услед пос-
тупања политичке власти једне земље, али обухвата и све њене мере 
које индиректно резултирају немогућношћу привредних субјеката да 
испуњавају своје уговорне обавезе према трећим лицима. Осим поли-
тичких, некомерцијални ризик обухвата и катастрофалне ризике, који 
подразумевају ванредно наступање природних појава и догађаја, као 
што су поплаве, земљотреси и сл. Осигурање од некомерцијалних ри-
зика односи се на ситуације када се потраживање настало по основу 
страног улагања не може реализовати,41 односно када је настала штета у 
вези имовине уложене у привредно друштво у земљи улагања.42

Осим наведених видова давања гаранција и осигурања страних 
инвестиција које се пружају на међународном нивоу, односно које даје 
земља порекла инвестиција, одговорност у погледу заштите иностраних 
улагања од различитих видова политичког ризика, а пре свега ратова и 
грађанских сукоба, има и држава домаћин. У случају да се докаже ди-
ректна или индиректна одговорност државе за штету коју је, услед по-
лиитичких околности, претрпео инострани улагач, она ће бити дужна 
да је надокнади.

40 Ратни ризик се односи на опасност наступања догађаја који је последица рата као 
оружаног сукоба између две или више држава, односно, у ширем смислу, немира, 
побуне или грађанског сукоба. 

41 Некомерацијалним ризиком који резултира немогућношћу реализације доспелог 
потраживања сматрају се нарочито ситуације: када држава, државни орган или 
правно лице за које је гаранције дала држава није извршило исплату доспелог дуга; 
једностраног раскида уговорног посла од стране државе или државне организације 
као уговорне стране, у својству купца или корисника услуга; ступања на снагу за-
бране увозних или извозних послова роба и услуга; објективне немогућности вр-
шења плаћања, валутне конверзије или новчаног трансфера; политичких немира 
у земљи чији је дужник држављанин, односно чију националну припадност има; 
рата у коме учествује држава чији је држављанин дужник, односно чију нацио-
налну припадност има; елементарних несрећа катастрофалних размера: онемо-
гућавања транспорта робе; забране располагања, оштећења или уништења робе од 
тренутка изласка из државе места отпремања до приспећа у државу места пријема 
робе, учињених од стране државе, односно њеног органа. Види: Закон о Фонду за 
осигурање и финансирање спољнотрговинских послова, чл. 4.

42 Некомерцијалним ризиком који резултира настанком штете на уложеној имовини 
сматрају се нарочито случајеви: национализације, експропријације, немогућности 
располагања имовином дуже од годину дана услед мера које је предузела држава 
у којој је улагање учињено и политичких догађаја, немира или рата у држави ула-
гања.
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III Еквилибријум

Правни режим иностраног улагања може за основу имати давање 
националног третмана или постојање одвојеног режима за инострана 
улагања. У првом случају, установљава се преференцијални положај 
иностраног улагача, кроз загарантована права или посебне економске 
повластице. У другом случају, постоји повишен степен захтева према 
иностраним улагањима који се испољава кроз: забрану или ограни-
чење улагања у одређеним делатностима, наметање испуњења посебних 
квантитативних и(ли) квалитативних захтева у пословању и обавезу 
прибављања претходног одобрења или сагласности и појачан и конти-
нуиран мониторинг.

Право иностраних инвестиција претпоставља непрекидно тра-
жење компромиса између нужности за њиховим привлачењем у домаћу 
земљу и заштите домаћих субјеката од могућих штетних последица та-
квих улагања.43 Неспорне предности и могући аргументи против инос-
траних улагања могу се уравнотежити стварањем флексибилног регу-
латнорног оквира који би кроз дефинисање меког система контроле, 
односно надгледања страних улагања, тежио да на најмању меру сведе 
потенцијалне негативне аспекте.

Стварање повољне климе за пријем иностраних инвестиција под-
разумева еx ante деловање, где се као основни инструмент јавља појед-
ностављивање процедуре улагања, и ex post поступање, у фази реали-
зације инвестиције, где се као најважнија мера јавља давање посебних 
подстицаја, пре свега пореских и царинских, иностраним улагачима. У 
другом кораку, заштита страних улагања подразумева решења којима 
се онемогућава, односно ограничава нарушавање власничких и других 
права улагача од стране домаће државе, а у случају да до повреде дође 
гарантује се исплата правичне накнаде.

Са друге стране, стоји императив заштите интереса домаћих 
субјеката: конкурената, потрошача, државе.

Утврђивање каузалне везе између заједничког улагања са страним 
елементом и нарушавања конкуренције као претходно питање претпос-
тавља опредељивање концентрационог или кооперативног карактера 
подухвата.

43 Један од могућих начина проналажења компромиса између заштите интереса до-
маће земље од непожељних карактеристика, са једне, и очувања преовлађујуће 
позитивних ефеката иностраних улагања, са друге стране, представља принцип 
захтева учинка (Performance requirements), када се прописују минимални захтеви 
који кроз инострано улагање треба да буду остварени (у погледу запошљавања, 
коришћења домаћих сировина, инвестирања у развојне пројекте и сл.).
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У случају када заједничко наступање за битна обележја има пос-
тојање структуралне компоненте јединства, са једне, и релативну трај-
ност сарадње, са друге стране, правни однос и посао квалификују се 
као случај концентрационог заједничког подухвата.44 Овај вид функ-
ционалних улагања у конкуренцијском смислу се подводи под режим 
који важи за ситуације поседовања одлучујућег утицаја и контроле над 
пословањем45 и биће недопуштен, односно забрањен у случају када су 
кумулативно испуњена два услова: да се њиме ствара или појачава до-
минантна позиција на тржишту и да резултира значајним нарушавањем 
ефективне тржишне конкуренције.

Са друге стране, уколико је заједнички подухват конципиран тако 
да подразумева или резултира усаглашеним понашањем учесника на 
тржишту, али без да је дошло до њиховог статусног, односно структу-
ралног повезивања, примењују се општа правила о забрани монопол-
ског споразумевања или злоупотребе доминантног положаја.46 Оцена 
антимонополских аспеката у случају заједничког улагања стварних или 
потенцијалних конкурената биће условљена следећим околностима: ис-
пољавањем дејстава на тржишту на коме послује односни привредни 
субјекат, да се нарушавање конкуренције, као последице заједничког 
улагања, рефлектује и на другим тржиштима и да одредбе самог угово-
ра о заједничком улагању представљају основу ограничавања конкурен-
ције.47

Заштита од негативних конкуренцијских ефеката полази од 
потенцијалне каузална повезаности иностраних улагања (посебно 
координираних пословних подухвата) са нарушавањем тржишне 
равнотеже и повредном ефективне конкуренције у држави домаћину 
инвестиције и претпоставља сложен регулаторни приступ, укључујући 
не само систем изузећа, већ и ослобађења од забране и уводећи на 
велика врата примену правила резона, као инструмента флексибилне и 
правичне процене сваког појединачног случаја.

44 Концентрациони заједнички подухват може (и не мора) имати за последицу 
стварање доминантног положаја на одређеном тржишту, који сам по себи не 
представља опасност, али указује на латентну могућност да такав субјект, услед 
своје објективне пословне моћи, преузима, директно или индиректно, контролу у 
другим компанијама, из разлога који проистичу из теорије економије обима; види: 
A. Peacock, G. Bannock, Corporate Takeovers and the Public Interest, London, 1991, стр. 
27.

45 Види: Commission Notice on the Concept Full-Function Joint Ventures 1998 OJ C 66/1 
и Закон о заштити конкуренције (Службени гласник РС, бр. 79/05), чл. 21 ст. 1 тач. 
3.

46 Види код: D. Vagts, Transnational Business Problems, New York, 1998, стр. 480.
47 J. Dobkin, J. Burt, K. Krupskz, M. Spooner, Joint Ventures with International Partners, 

Washington, 1994, стр. 104.
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TOWARDS ADEQUATE LEGAL TREATMENT AND 
PROTECTION OF FOREIGN INVESTMENT

Summary

Legal notion of foreign investment has three constitutive elements: the 
fi rst one implicates transfer of money, things or rights from one country to 
another; transfer of assets from a state of origin into an investment host state 
ant it is carried out with a goal that their usage results in profi t making; the 
third component is related to a control over assets invested, which is retained by 
an investor and which may be partial or full.

Model of foreign investments in a domestic country is refl ected into two 
levels: in initial, pre-investment stage when, by regulatory frame conditions and 
procedure are defi ned and in the stage of realization through carrying out of 
supervision over realizing of investment.

An issue of legal protection of foreign investment has its two segments: 
the fi rst one relates to status of an investor and investment protection per se 
(itself), while in another event a protection of competitive environment of a 
host country is considered. Protection of foreign investment is realized by way 
of public guarantees, which are established by a host state legislative means and 
in a way of private guarantees, which relate to various direct and indirect forms 
of protection constituted in a contract. Th e most important forms of guarantees 
in an objective sense, directed to an investment itself as an object of protection 
are related to transfer of assets realized on various bases (by sale of a share in 
a company, dividends, various forms of compensation, etc), fruition of acquired 
rights (even in the event of amended regulation) and the right to an adequate 
compensation in the event of an expropriation. Th e most important guarantee 
form in a subjective sense (directed towards protection of a foreign investor) is 
realized through principle of national treatment.

Key words: joint venture, (non) commercial risk, national treatment, 
acquired rights, stabilization clause, repatriation of revenues, 
adequate compensation.
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СТРАНИ КАПИТАЛ И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Резиме

Извесно је да ће Република Србија, иако нерадо, ипак морати да 
широм отвори врата концесијама, јер је очигледно да су оне тренутно 
једини рационалан и ефикасан модел решавања низа нагомиланих про-
блема у области домаће саобраћајне привреде.

Међутим, не треба гајити илузије да ће приватни капитал, и 
поред знатне заинтересованости приватних улагача, похрлити у нашу 
привреду само због тога што ми то хоћемо и желимо. Улазак приват-
них инвестиција (нарочито страних) је сложен и врло осетљив посао 
за који треба да буду обезбеђене одговарајуће претпоставке. То се по-
себно односи на стварање повољне и стабилне инвестиционе климе за 
концесиона улагања, што подразумева сигурност пласираног капитала, 
обезбеђен трансфер добити и репатријацију уложених средстава, сти-
мулативан порески систем итд. Зато морамо врло пажљиво проучити 
и користити искуства других земаља у погледу коришћења концесионих 
аранжмана и, ако се покаже потребним, приступити измени домаће 
позитивно-правне регулативе. То је нужност ако желимо да концесије 
у области саобраћајне инфраструктуре имају максималан ефекат, а 
што са своје стране може само позитивно да делује на динамизирање 
активности у свим сегментима домаће привреде.

Кључне речи: саобраћајна инфраструктура, страни капитал, модали-
тети укључивања страног капитала, концесиона ула-
гања.
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I Опште претпоставке

Неспорна је чињеница да су у Републици Србији сазрели услови 
да она коначно реално процени свој географски положај и, у складу са 
тиме, креира правце свог даљег економског развоја. На то, пре свега, 
утиче чињеница да преко Србије иду и на њеној територији се укрш-
тају две велике трансевропске магистрале (друмска и железничка) од 
Западне Европе према Блиском Истоку и од севера Европе према јуж-
ном Јадрану.

Међутим, искоришћавање овако важног и повољног геостратеш-
ког положаја захтева решавање низа нагомиланих проблема у домаћој 
саобраћајној инфраструктури (недовољна покривеност територије 
савременом мрежом аутопутева, руинираност постојећих и онеспо-
собљеност за безбедан саобраћај већине регионалних и других путних 
праваца, забрињавајуће стање у области железничког саобраћаја, где 
је просечна брзина на нашим пругама у 2008. години износила око 35 
km/h итд.).1

Србија стога мора много тога да учини на повећању „саобраћајне 
ефикасности“ и да не игнорише снажне сигнале који јасно указују да се 
врло лако можемо наћи на маргинама европских саобраћајних токова, 
што би по нас имало несагледиве последице.

С тим у вези, према стратегији развоја саобраћаја и веза из 2000. 
године у Србији треба до 2020. године изградити 1700 km путева најви-
шег ранга, што захтева улагања од преко 4 милијарде америчких долара, 
док је у области железничке инфраструктуре за изградњу 510 km брзих 
пруга, са брзинама око 250 km/h, потребно уложити око 3,5 милијарде 
долара. Поред тога, само за одржавање постојеће друмске инфраструк-
туре потребно је годишње обезбедити око 1,3 милијарде долара. Такође, 
на реконструкцију постојећих и изградњу нових мостова и тунела треба 
обезбедити додатних 1,5 милијарди долара. У склопу тога, само за 2009. 
годину, према Акционом плану Владе Републике Србије усвојеном јану-
ара 2009. године, биће потребно 700 милиона евра, од чега 475 милио-
на за путну инфраструктуру (завршетак деонице аутопута од Прешева 
до Левосоја у дужини од 20 km и почетак градње 10 km аутопута од 
Хоргоша до Новог Сада, као и реализација дела пута од Батајнице до 
Остружнице, те 18 km аутопута од Левосоја ка Лесковцу, као и од Ниша 
до Димитровграда у дужини од 93 km). За железничку инфраструкту-

1 Према анкети Economist Inteligence Unit за потребе Европске банке за обнову и 
развој, обављеној децембра 2008. године, највећу слабост пословног амбијента у 
Србији, поред политичке нестабилности, недостатка стручне радне снаге, високе 
инфлације и корупције, представља управо лоша и неразвијена инфраструктура.
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ру предвиђен је „остатак“ од 700 милиона евра за радове на Коридору 
10, чиме ће бити омогућена изградња и реконструкција 75 km пруга, 
завршетак изградње железничке станице „Београд Центар“ (Прокоп), а 
радиће се и на пројектовању и експропријацији железничких деоница 
које ће се градити у наредне две године.

Међутим, поставља се питање на који начин превазићи све ове 
проблеме и којим путем треба да крене ова област српске привреде у 
наредном периоду.

II Начини превазилажења постојећег стања у
саобраћајној привреди Републике Србије

Темељнија правно-економска анализа јасно указује да се незавид-
на ситуација у области саобраћајне инфраструктуре може превазићи на 
три основна начина: сопственим средствима Републике Србије, иност-
раним кредитима и укључивањем страних приватних (директних) ин-
вестиција кроз модел тзв. концесионог инвестирања.

Што се тиче ангажовања сопствених средстава за превазилажење 
крупних проблема у овој области, већ на почетку треба јасно подвући 
да на њих не треба рачунати. Разлога за то има довољно, с обзиром да је 
домаћа акумулација у заиста незавидном стању, а то је последица пада 
индустријске производње за 10% у 2008. години у односу на 2007., ма-
лаксалост извоза (7,3%) а са њим и увоза сировина и репроматеријала 
(11,7%), изузетно висока инфлација од 10,1% на крају 2008. године, ви-
сок спољнотрговински дефицит од 8,6 милијарди евра, смањење при-
вредног раста у 2009. години на свега 0,5% (и то под условом да држава 
знатно смањи јавну потрошњу) итд.

Што се тиче иностраних кредита, реалан извор њиховог ко-
ришћења јесу снажне међународне финансијске институције (попут 
ММФ-а, Светске банке, Европске банке за обнову и развој и др.), као 
и други међународни кредитори. Међутим и ту постоји низ објектив-
них потешкоћа. Наиме, свака од ових кредитних институција поставља 
врло строге услове, којих се ми морамо стриктно придржавати. При-
мера ради, Србија већ има са ММФ-ом stand-by аранжман из 2008. го-
дине, вредан 402,5 милиона евра, али се преговара о новом аранжману 
(чија је реализација предвиђена за средину марта 2009. године) и то у 
знатно већем износу (процена је читавих 2,52 милијарде евра). Међу-
тим и постојећа, али и нова транша кредита су строго наменске природе 
и могу бити искоришћене, пре свега, за стабилизацију валутног курса, 
уравнотежење платног биланса, превазилажење разних облика дефици-
та (спољнотрговинског, који је у 2008. за 2,3 милијарде долара већи у 
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односу на 2007. годину и буџетског, који сада износи 1,75% са тенден-
цијом даљег повећања) итд. С друге стране, од Светске банке Србија ће 
добити кредите у износу од 430 милиона евра, који су управо намењени 
за област путне инфраструктуре (пре свих изградња Коридора 10), као 
и железничке инфраструктуре. Иако су ови кредити Светске банке уп-
раво оно што треба нашој саобраћајној инфраструктури, и они имају 
негативне ефекте који се, пре свега, одражавају на домаћу грађевинску 
оперативу. Наиме, изградња путне и железничке инфраструктуре може 
се реализовати искључиво системом тзв. међународних тендера, а усло-
ви таквих тендера диктирани су према правилима кредитора. У таквим 
условима наша грађевинска оператива нема много шанси за успех, како 
због сопствених слабости (дуго одсуствовање из великих послова, не-
поседовање међународних референци, недостатак валидних банкарских 
гаранција од стране наших банака, одсуство неопходних државних га-
ранцијских фондова који ће пратити извођење радова и сл.), тако и због 
објективних околности, јер је правило код међународних лицитација да 
победа на тендеру зависи од тога чија држава има већи лобистички по-
тенцијал код кредитора (у овом случају Светске банке). Ради обезбеђења 
потребних средстава за реализацију инфраструктурних пројеката Ср-
бија је, такође, потписала протокол са Чешком јануара 2009. године вре-
дан 300 милиона долара за модернизацију железница на Коридору 10, 
али су сви изгледи да ће посао добити конзорцијум чешких компанија 
основан управо за реализовање пројекта на Коридору 10.2

Остаје, према томе, као једина могућност превазилажења нагоми-
ланих проблема у саобраћајној инфраструктури Србије приватно ин-
вестирање, и то превасходно страно, с обзиром да домаћег приватног 
капитала нема уопште или бар не у довољној мери. Од више модела пла-
сирања страног приватног капитала издвајају се посебно концесије, које 
су пуну вредност и ефикасност доказале у више земаља света, и то по-
себно у области саобраћајне инфраструктуре.

III Концесије и саобраћајна инфраструктура у
међународној пословној пракси

Позитивни ефекти које концесије имају у области саобраћајне 
привреде, обезбедили су да овај институт нађе заиста широку примену 
у низу држава света.

У области саобраћајне инфраструктуре посебно је значајна из-
градња тунела Ламанш или ЕУРОТУНЕЛ, како се популарно назива. 

2 Овим средствима би се модернизовале деонице Београд – Ковачевац, Раковица 
– Јајинци, Мала Крсна – Велика Плана, Ниш – Ристовац и Прешево – македонска 
граница.
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Колики је значај имао овај пројекат по међународни саобраћај, али 
и по друге привредне, социјалне и сличне интересе, најбоље гово-
ри податак да се на страни концедента јављају три државе и то Енг-
леска, Северна Ирска и Француска. Оне су пред концесионара Th e 
Channel Tunnel Group Limited and France – Manche S.A., управо водећи 
рачуна о овим моментима, поставиле врло ригорозне услове у погледу 
времена завршетка објекта, квалитета изградње, начина одржавања, 
предаје објекта итд. ЕУРОТУНЕЛ је грађен по В.О.Т. моделу пројектног 
финансирања, где власнички капитал концесионара износи 20%, док 
80% чини зајмовни капитал, обезбеђен пословним аранжманима са 
великим европским банкама.

У Мађарској, на основу Закона о концесијама из 1991. године, 
закључен је 1993. године уговор између Владе Мађарске и међународног 
конзорцијума HEEC (који чине Transroute International, Caisse des Depots 
et Consignations, BNP, Strabag Oesterich, OTP Bаnk и KH Bаnk) о изградњи 
42 km деонице ауто-пута М–1 од Ђера до аустријске границе и 14 km 
ауто пута М–15 од словачке границе до ауто пута М–1. Вредност објекта 
утврђена је на 37 милијарди форинти, а концесионар је добио право на 
убирање прихода системом наплате путарине на рок од 35 година. На 
основу законских прописа и на бази концесионог уговора, конзорцијум 
је 3 месеца после потписивања уговора основао концесионо предузеће 
ELMKA (у преводу „Прва мађарска компанија са концесијом за ауто 
пут“), на које су пренесена сва права и обавезе конзорцијума.

У Кини В.О.Т. модел финансирања и изградње одговарајућих 
објеката први пут је употребљен 1995. године за реализацију ауто-пута 
Јанг Си – Дамбаи, у јужној провинцији Гуандонг, у дужини од 138 km. 
Уговор је закључен са једним западноевропским конзорцијумом, а рок 
експлоатације је 20 година.

У Француској се за концесионирану изградњу ауто путева корис-
ти „Формула – 3P“ (Public Private Partnership), односно сарадња државе 
и приватне иницијативе кроз систем концесионих уговора. Само у 
последњих неколико година закључено је неколико уговора, чија укупна 
вредност износи скоро 3,5 милијарди евра. Влада Француске и Coffi  rot 
Co. (под менторством највећег грађевинског концерна у Европи – Venssi 
group) 2006. године закључили су уговор о изградњи и експлоатацији 
саобраћајног тунела испод Версаја (између Ruеil Malmaison-a и Pont Cal-
ber-a) дужине 1,7 km. Вредност аранжмана је 1,7 милијарди евра, а кроз 
тунел ће се одвијати саобраћај на два нивоа. Рок на који је дата концесија 
је 70 година. Исте године Влада Француске и Coffi  rot Co. закључиле су 
уговор о изградњи и експлоатацији дела ауто пута који повезује Париз 
и Бретању, у дужини од 250 km. Рок трајања концесије је 30 година, а 
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вредност инвестиције износи 380 милиона евра. Интересантан је и уго-
вор који је Влада Француске 1996. године закључила са Venssi group о 
изградњи и експлоатацији стадиона „Француска“ за потребе светског 
првенства у фудбалу, чији је организатор била Француска 1998. године. 
Вредност инвестиције је 1,3 милијарде евра, а концесија је дата са роком 
трајања од 25 година.

У Тајланду, Влада ове државе потписала је уговор са Hapowel Holi-
dins Ltd. из Хонг Конга, ради изградње комплексног инфраструктурног 
саобраћајног система око Бангкока. Реч је о типичној В.О.Т. концесији 
по којој се страни инвеститор обавезао да обезбеди 460 милиона долара 
као власнички капитал компаније и аранжира спољно финансирање 
пројекта. При томе, концесионар ће на име накнаде за дато одобрење 
и убирање прихода од путарине платити укупно 2,1 милијарду долара. 
Иначе, уговор је закључен на 38 година (рок градње прве и друге фазе 
је 8 година), а протеком тог рока читав саобраћајни комплекс прелази у 
руке Тајланда.3

IV Концесије и саобраћајна инфраструктура
у пракси Републике Србије

Све напред изнето јасно указује да за решавање веома озбиљних 
проблема у саобраћајној инфраструктури на подручју Републике Ср-
бије, као реалан и надасве ефикасан систем, преостаје концесиони об-
лик пласмана страног приватног капитала.

Према Закону о концесијама Србије из 2003. године,4 у наш при-
вредни систем уведена су два основна концесиона облика, односно два 
типа концесије: коришћење природних богатстава или добара у општој 
употреби, те обављања делатности од општег интереса које домаћем, 
односно страном улагачу уступа надлежни државни орган, под посеб-
но прописаним условима и уз одговарајућу надокнаду; и тзв. „B.O.T.“ 
концесија, где се приватном инвеститору уступа изградња, одржавање 
и коришћење путева и јавне железничке инфраструктуре, као и других 
саобраћајних инфраструктурних објеката, путем финансирања пројекта 
по систему Build, Operate and Transfer (изгради – користи – предај). Овај 
аранжман заснива се на уговору о изградњи, коришћењу, одржавању, 
реконструкцији и сл., као и финансирању објеката и постројења и пре-
даји држави у року који не може бити дужи од 30 година.

3 П. Капор, Коришћење В.О.Т. модела пројектног финансирања за реализацију вели-
ких инфраструктурних пројеката са страним улагањем, Нови уговори од значаја 
за привредни развој Југославије, Зборник радова са саветовања одржаног 1995, 
Београд, стр. 213.

4 Службени гласник РС, бр. 55/2003.
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Већ на први поглед уочљиво је да је за саобраћајну привреду Ре-
публике Србије најповољнији B.O.T. систем, с обзиром да он обезбеђује 
да се ови изузетно скупи инфраструктурни објекти финансирају моби-
лисањем средстава страног инвеститора, без икакве обавезе Србије да 
партиципира из својих буџетских средстава. Таква средства, зато, могу 
бити усмерена у друге области које нису толико атрактивне за стране 
улагаче, с обзиром да не доносе велике профите, или да не обезбеђују 
довољно брз обрт уложених средстава.

Међутим, упркос свим предностима које нуди овај модел привла-
чења приватног капитала (посебно страног), мора се признати да није 
учињено много на његовом развијању и усавршавању, као ни на његовој 
практичној примени. У домаћој савременој концесионој пракси поку-
шано је реализовање више концесионих аранжмана по В.О.Т. моделу, 
међутим, нажалост, већина њих није реализована или није реализована 
у потпуности. Разлози за овакво стање су вишеструки, али доминира, 
ипак, недовољно знање и мањак искуства у реализовању ових изузетно 
сложених и скупих пословних подухвата, мада се мора признати да није 
недостајало ни чисто политичких мотива.

Први аранжман ове врсте требало је да буде реализован 1991. го-
дине. Наиме, маја те године расписана је лицитација за пројектовање, 
изградњу и управљање ауто-путем Е–75 од Београда до мађарске грани-
це. Као најповољнији понуђачи изабрани су GTM International из Нанта 
(Француска) и Генералекспорт из Београда, али уговор није закључен из 
„непознатих“ разлога.

Други неуспешни концесиони аранжман односио се на исти пут-
ни правац (Београд – мађарска граница), а датира из 1998. године. На-
име, септембра те године Влада Србије закључила је уговор са Конзор-
цијумом Раст (који су чинили Боровица, А.Д. и ПИМ), али уговор није 
реализован због тога што држава није имала могућност увида у послове 
концесионара, као и због непоштовања рокова за завршетак изградње.

Трећи уговор (који такође није реализован) био је закључен 1991. 
године између Владе Србије и NIS – PAL, предузећа за изградњу и екс-
плоатацију ауто-путева (мешовито предузеће у коме 60% капитала има 
Palatino Invest SpA Pizzale Bele Arti из Рима, а 40% капитала има НИС 
– Нафтна Индустрија Србије). Предмет овог уговора је пројектовање, 
изградња и експлоатација ауто-пута Трупале – Димитровград у дужи-
ни од 107 km, на период од 30 година. Концесионар се обавезао да ће 
сносити све трошкове изградње и других радова који се односе на пред-
метну деоницу пута, као и да ће радове завршити у року од 3 године 
од почетка извођења грађевинских радова, без прекида и без обзира на 
могуће препреке, осим у случају више силе. Протеком рока од 30 година 
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концесионар је био дужан да ауто пут од Трупала до Димитровграда 
преда држави Србији у исправном стању. Статус овог уговора од почет-
ка био је врло неизвестан. Наиме, у старту је оспоравана његова прав-
на валидност из разлога што по тада важећем закону (Закон о општим 
условима за давање концесија страним лицима из 1990. године), уговор 
није прошао обавезну процедуру давања сагласности од стране Скупш-
тине Републике Србије. Осим тога, између концедента и концесионара 
дошло је до врло битних размимоилажења око затварања финансијске 
конструкције пројекта, па је спор изнет пред Међународну трговинску 
арбитражу у Паризу.

Исте године (1991) Влада Србије дала је концесију компанији 
Electronical and Automatical Corp. из Грчке за изградњу, организовање и 
надзор над паркинг просторима у Београду. Спровођење у живот овог 
уговора запело је на самом почетку због несугласица између концеси-
онара и концедента. Слично претходном, и овај аранжман довео је до 
спора који је изнет пред Међународну трговинску арбитражу у Паризу.

Почетком 1999. године Влада Републике Србије донела је одлуку 
о давању концесије за изградњу, коришћење и одржавање дела аутопута 
Е–75, од Ниша до границе са Републиком Македонијом. Предмет конце-
сије је финансирање, пројектовање, изградња, коришћење и одржавање 
дела аутопута Е–75 (петља „Прокупље“) до границе са Републиком Ма-
кедонијом, укупне дужине од 141,64 km и то: 1) пројектовање, изградња, 
коришћење и одржавање деонице од Лесковца (Грабовнице) до Бујанов-
ца у дужини од 72,54 km; 2) изградња, коришћење и одржавање деонице 
Печењевце – Лесковац (Грабовница) у дужини од 23,24 km и изградња, 
коришћење и одржавање деонице од Бујановца до границе са Републи-
ком Македонијом у дужини од 22,36 km; 3) коришћење и одржавање 
изграђене деонице аутопута Ниш (петља „Прокупље“) до Лесковца у ду-
жини од 23,52 km. Концесионар за овај пројекат није пронађен, иако је 
било више заинтересованих компанија.

Почетком 2000. године Влада Србије закључила је уговор са Кон-
зорцијумом Београдска банка А.Д. којим је концесионару уступљено 
право финансирања, пројектовања, изградње, коришћења и одржавања 
дела аутопута Е–75 Нови Сад (петља „Темерин“) – Београд („Батајница“) 
у дужини од 66,44 km. Рок концесије износио је 6 година. Пројекат је за 
предмет имао финансирање, пројектовање, изградњу (без моста преко 
Дунава код Бешке), коришћење и одржавање леве (нове траке), као и 
финансирање, пројектовање, ревитализацију, коришћење и одржавање 
десне (постојеће) траке ауто-пута Београд – Нови Сад. Прави разлози 
за „крах“ овог уговора су непознати, мада се, као најзначајнији, истичу 
политичка размимоилажења на релацији Република Србија – Аутоном-
на Покрајина Војводина.
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Такође, Влада Србије закључила је 2007. године уговор са FCC 
Construction – Al-pine Mayreder (шпанско-аустријски конзорцијум), о фи-
нансирању, пројектовању, изградњи, коришћењу и одржавању аутопута 
Хоргош – Ужичка Пожега. Предмет уговора је: LOT 1: Београд – Пожега: 
финансирање, пројектовање, изградња, коришћење и одржавање дела 
аутопута Е–763 од Београда до Пожеге, дужине 148 km; LOT 2: Хоргош 
– Нови Сад: финансирање, пројектовање, изградња, коришћење и од-
ржавање дела аутопута Е–75 од Хоргоша до Новог Сада, дужине 106,9 
km и то: 1) финансирање, пројектовање, изградња и одржавање леве 
траке аутопута од Хоргоша до Новог Сада, у дужини од 106,9 km; и 2) 
коришћење и одржавање постојеће десне траке аутопута Хоргош – Нови 
Сад, у дужини од 106,9 km; и LOT 3: Нови Сад – Београд: коришћење 
и одржавање дела аутопута од Новог Сада до Београда, у дужини од 68 
km и то: 1) коришћење до краја 2008. године; и 2) коришћење и одржа-
вање од 2009. године. Концесија је дата на 25 година, од чега градња 
траје 7 година, а експлоатација аутопута 18 година. Крајем 2008. године 
и овај уговор је раскинут и, по свој прилици, његово решавање биће 
подвргнуто међународној арбитражи.

Једини до сада успешно реализован уговор закључен је 1991. го-
дине између Владе Србије и Drina River Bridge Corporation, а односи се 
на изградњу моста на реци Дрини (на локацији Бадовинци – Попови, на 
територији СО Богатић, у дужини од 413,6 метара, ширине 10 метара) 
и на његову експлоатацију на период од 30 година. Концесионар се оба-
везао да у целости обезбеди средства у износу од 4.250.000 долара за из-
градњу моста, а по завршетку изградње (рок од две године) стиче право 
на експлоатацију моста у виду наплате мостарине. Протеком рока од 
30 година, рачунајући од дана потписивања уговора, право својине на 
свим објектима и садржајима у концесионом подручју, као и сва друга 
материјална и нематеријална добра у вези са концесионим предметом, 
без накнаде постају државна својина Републике Србије.

Међутим, без обзира на све напред изнето, мора се отворено при-
знати да не треба имати страха, нити бити скептичан према концесија-
ма, јер су оне изузетно ефикасна форма инвестирања приватног капи-
тала, која пружа низ погодности, не само саобраћајној инфраструктури, 
већ и домаћој привреди у целости.

Пре свега, омогућава се да се квалитетна реконструкција и модер-
низација постојећих, као и изградња нових инфраструктурних објеката 
изврши средствима приватног инвеститора, чиме се ослобађају домаћа 
буџетска средства која би иначе, по природи ствари, требало да буду ус-
мерена у ове области. Тиме се стварају могућности да средства државе, 
уместо у сектор саобраћаја, буду пласирана у друге области и делатнос-
ти које нису посебно атрактивне за приватне инвеститоре.



МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО Право и привреда

548

На концесионара се, затим, преносе сви трошкови и несигурности 
у оквиру пословног подухвата, с обзиром да се концесија увек врши на 
„ризик и одговорност“ приватног улагача.

Стварају се сви неопходни услови за техничко-технолошко унап-
ређење саобраћајних система, с обзиром да се уводе нове технологије и 
технолошка решења која су испитана, проверена и примењена у земљи 
порекла концесионара или у некој трећој земљи.

Истовремено, реално је очекивати да ће страни улагачи бити 
спремни да инвестирају и у путно-грађевински сектор, па и у индуст-
рију грађевинске опреме и грађевинског материјала. Економска рачуни-
ца недвосмислено показује да 1 долар уложен у саобраћајну привреду 
доноси 3–4 долара у пратећим гранама индустрије. А то значи да би ула-
гање приватног капитала у саобраћајну инфраструктуру представљало 
и врло важан механизам за активирирање и динамизирање укупних 
привредних активности у Србији. С тим у вези, обезбедило би се ан-
гажовање домаћих предузећа као испоручилаца опреме и материјала, 
преко потребних за изградњу и функционисање саобраћајних система. 
Осигурало би се, надаље, запошљавање „јефтиније“ домаће радне снаге 
и то како квалификоване, тако и неквалификоване. Створили би се ус-
лови за константан прилив конвертибилних валута по основу купови-
не домаћих производа и услуга, али и на бази хонорисања иностраног 
особља итд. Фискални приходи државе били би сигурно знатно увећани 
и, што је најважније, саобраћајна инфраструктура подигнута приват-
ним инвестицијама, протеком рока утврђеног концесионим уговором, 
постала би својина Републике Србије.

Bratislav MILANOVIĆ, Ph.D
Professor at the Faculty of Law University of Priština

FOREIGN CAPITAL AND THE TRAFFIC 
INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Summary

Th ere is no doubt that the Republic of Serbia, though reluctantly, will 
anyway have to open wide the doors to concessions, since it is obvious that they 
are currently the only rational and effi  cient model for resolving a wide range of 
accumulated problems in the area of the domestic traffi  c industry.



1–4/2009. Братислав Милановић (стр. 539–549)

549

However, no illusions should be fostered that the private capital, regard-
less of a considerable interest of private investors, will rush into our economy 
only because we want and wish it to be so. Entering of private investments (for-
eign in particular) is a complex and very delicate operation requiring the pro-
vision of respective preconditions. Th is in particular refers to the creating of 
a favourable and stabile investing climate for concessional investments, which 
implies safety of the capital invested, secured transfer of profi t and repatriation 
of funds invested, incentive tax schemes etc. Th erefore we must very carefully 
study and apply the experience of other countries, regarding the way of the use 
of concession arrangements, and, if needed, start to implement changes in the 
domestic applicable legal regulations. It is a necessity if we want to gain a maxi-
mal eff ect from the traffi  c infrastructure concessions which, in turn, can have 
only a positive infl uence in terms of the dynamisation of activities in every seg-
ment of the domestic economy.

Key words: traffi  c infrastructure, foreign capital, modalities for inclusion of 
foreign capital, concessional investment.
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ПОСЛОВНО ПРАВО ЕУ И
ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

др Светислав ТАБОРОШИ
професор Правног факултета Универзитета у Београду

НОВА РЕГУЛАТИВА О СЛОБОДИ ПРУЖАЊА
УСЛУГА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Резиме

Услуге су доминантан привредни сектор у постиндустријском 
друштву, јер у њему настаје око 70% друштвеног производа. За развој Ев-
ропске заједнице је пресудну улогу имало јачање јединственог тржишта, 
конкуренције и подизање ефикасности у производним секторима, док је 
значај услуга у документима био само наговештен (чл. 49 и 43 и даље Уго-
вора). Недореченост норми о услугама дозвољавала је различите облике 
ограничења слободе, које су државе чланице вршиле најчешће под притис-
ком професионалних асоцијација или ради заштите локалних интереса. 
ЕСП је до 1980-их година углавном поступао тако што је решавајући по 
индивидуалним тужбама констатовао постојање такве, са Уговором не-
спојиве праксе, да би након тога фактички преузео улогу ствараоца права 
у овој области, јер су дефинисани општи ставови на основу којих се може 
одредити да ли је неки национални пропис рестриктиван, односно у коли-
зији са Уговором или не. Директива о услугама (2006/123/EC) представља 
прекретницу, јер је на основу сазнања да Европска унија може да постане 
технолошки најнапреднија привредна целина на свету уколико своје по-
тенцијале и у сектору услуга подвргне истим критеријима ефикасности 
и конкуренције, као што је то учињено са производњом, темељ за разли-
чите промене у чланицама у области прописа, организације државне уп-
раве, тржишног надзора, па чак и локалне самоуправе.



1–4/2009. Светислав Табороши (стр. 550–569)

551

Сама Директива има два дела: у првом се експлицитно дефинишу 
изузеци од принципа слободне конкуренције у пружању и примању услуга, 
на основу чега се јасно истиче да се у свим непоменутим областима не 
могу стављати никакве рестрикције, а у другом се чланице обавезују да 
изврше организационе промене на основу којих ће Директива бити им-
плементирана.

Мада ова Директива нема за Србију непосредан значај, у смислу да 
је наша земља обавезна да је унесе у правни систем, постоје економски 
и социјални интереси да се то што пре учини. Разлози су првенствено у 
томе што је сектор услуга и код нас највећи, што има велики капаци-
тет за запошљавање и што је интерес потрошача у Србији да добију 
услуге по цени и квалитету који је конкурентан са оним у земљама чла-
ницама. Да би се то постигло потребно је, нажалост, променити не 
само веома много прописа, него и пословне стандарде у многим области-
ма, нарочито код услуга од општег интереса.

Кључне речи: услуге, пружање и примање услуга, конкуренција, Дирек-
тива о услугама.

Оснивачки уговор будуће Европске уније закључен је у периоду 
у којем је социјално-економска структура западноевропских друшта-
ва одговарала нивоу развијеног индустријског сектора, који, ипак, још 
није у потпуности прошао зенитну фазу и препустио улогу локомотиве 
развоја оном терцијарном сектору, у смислу Боулдингове класичне по-
деле привредне структуре на три сектора. Дакле, чињеница што је пред 
индустријом још стојао одговарајући развојни потенцијал, који се, као 
што је очекивано, још повећао поделом рада, био је један од разлога, 
уз дефинисане социјално-политичке циљеве у вези са потребом поди-
зања животног стандарда, да се сразмерно врло велика пажња посвети 
пољопривреди.

Обезбеђивање довољне количине и то јефтиније хране је за Ев-
ропску економску заједницу био не само непосредни политички циљ и 
цена за постизање компромиса о будућности Заједнице, него и инди-
ректан фактор подизања продуктивности европске индустрије. Наиме, 
аграрна политика ЕЕЗ је системом различитих подстицајних инструме-
ната доводила до тога да крајњи потрошач пољопривредно-прехрамбе-
них производа плаћа мање него што би то било без заједничке аграрне 
политике. То доводи до релативног повећања реалних најамнина, од-
носно, омогућује да најамнине буду на нижем нивоу од оног који би 
либерално тржиште хране производило. А будући да су најамнине цена 
битног фактора индустријске производње, то се може закључити да је 
аграрном политиком ЕЕЗ био успостављен систем директног подсти-
цања примарног, уз индиректно подстицање секундарног сектора.
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I Слобода настањивања и давања услуга (чл. 43–55 Уговора)

Што се терцијарног сектора тиче, извесно је да се он није могао 
наћи ван хоризонта интересовања, али никако није схватан као приори-
тетан. Његов значај је цењен, пре свега, као елемента који је комплемен-
таран са индустријским, дакле сматран је функцијом и корелатом, а не 
детерминантом развоја. Оне услуге које имају већи утицај на секундар-
ни сектор, као што су транспорт и финансијске услуге, унапред су из-
двојене из контекста услуга, а трговина је via facti смештена у хибридну 
зону названу слободом настањивања, у оквирима које се експлицитно 
помиње право компанија да трајно послују на територији друге државе 
чланице.

У конкретним условима, то се односило првенствено на тргови-
ну. У суштини, дикција одредби о слободи давања услуга1 је физичким 
одвајањем од права настањивања, појам услуга свела на делатности које 
обављају појединци, јер се слобода давања услуга везује за појединце 
(„држављане држава чланица“), без онаквог проширивања какво среће-
мо у чл. 43 ст. 3. Дакле, сматрамо да, директним тумачењем текста, про-
истиче да су услуге само оне које се обављају у режиму self-employed 
person, односно малог обима. Да је реч о специфичном ниподаштавању 
сектора услуга, а тиме и слободе њиховог давања као услова, види се и 
из чл. 50 ст. 3 који уживање слободе давања услуга чак временски огра-
ничава речју „привремено“.

Можда би се овако резервисан став према даваоцима услуга и мо-
гао објаснити страхом да би брза либерализација тржишта услуга била 
социјално ризична, да би подстакла миграције у обиму који се не би 
могао контролисати, па стога видимо да сам Уговор даје некакво оправ-
дање у чл. 52 ст. 2 наговештавајући да ће се предност у либерализацији 
дати услугама које утичу на трошкове производње или доприносе унап-
ређивању робне размене. То је још један доказ наше тезе да је идеја во-
диља стварања економске заједнице била унапређивање услова за даљи 
развој секундарног сектора.

У exempli causa набрајању услуга на које се не односе одредбе које 
се тичу слободног кретања лица, робе и капитала (дакле, слобода услуга 
је резидуална слобода и у правнотехничком смислу) наводи се да су то 
делатности индустријског, трговачког и занатског карактера и делатнос-
ти слободних професија. Пошто је извесно да се индустријска делатност 
не може обављати личним радом, па још привремено (у нешто мањој 
мери то важи и за трговину), може се закључити да је законодавац имао 
у виду неке специфичне послове који су акцесорни и нерегуларни са-

1 Данас, чл. 49 Уговора о оснивању Европске заједнице.
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држаји индустријског или трговачког процеса. У наставку, помињање 
делатности занатског карактера и слободних професија већ може да нам 
јасније укаже на то шта се стварно подразумевало под услугама. И на 
крају, слобода услуга је неспорно ограничена само на слободу давања 
услуга на територији друге државе чланице.

Глобална економска криза из седамдесетих година, позната као 
„нафтни шокови“, окончала је илузију о бескрајним могућностима се-
кундарног сектора. Његов даљи развој је могућ само интензивирањем 
одговарајућих процеса, а не пуким растом капацитета. Интензивирање, 
пак, захтева низ активности које се не одвијају у самом производном 
процесу (примарног или секундарног сектора), већ у стварању амбијен-
та који обезбеђује што квалитетније претпоставке, како организацио-
но-технолошке, тако и оне које утичу непосредно на квалитет фактора, 
али и низ привредних делатности које имају само индиректан утицај 
на текуће процесе рада тих сектора. Развој науке и образовања, општег 
стања здравља у друштву, социјалне сигурности, туризма, али и разли-
читих енергетских, информационих и комуналних подсистема, добија 
значај више или мање директних инпута друштвеног производа.

Неспорна потреба да се тржиште услуга либерализује је, међутим, 
имала ограничење у експлицитном тексту Уговора. Стога почетну фазу 
реформулисања значаја и домашаја слободе услуга можемо да иденти-
фикујемо кроз многобројне случајеве расправљане пред Европским су-
дом правде (ЕСП). Интересантна је чињеница да је Европски суд правде 
својим пресудама експлицитно признавао и посебност неких услуга од 
општег интереса, као што су здравствене услуге, пецање и слично.2

Заједничку карактеристику свих одлука све до оних из осамедесе-
тих година налазимо у томе како суд одговара на петитум захтева: уоби-
чајене су формулације да је суд утврдио да су примењене рестриктивне 
мере у односу на конкретног тужиоца, односно да је тужена страна (а 
то је обично држава) ограничавајући право тужиоца да пружа услуге 
на територији друге земље чланице истовремено повређивала неко дру-
го, технички мање спорно право: на пример, право настањивања, или 
слободу кретања робе. Највећи број одлука којима се штуро дефини-
сана слобода услуга у тексту Уговора претвара у равноправну, четврту 
слободу унутрашњег тржишта, заснован је на одбрани конкуренције и 
слободи настањивања. Наиме, у великом броју случајева, физичко или 
правно лице које је претходно имало пребивалиште или место регист-
рације у једној земљи чланици, услед потребе развоја свог пословања 

2 Вид. нпр. Case C–97/98 Peter Jägerskiöld v Torolf Gustafsson (1999) ECR I–7319, par. 
36 где Суд ‘открива’ нову услугу у виду дозволе за пецање које једно физичко лице 
даје другом лицу.
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одлучи да га прошири на територији друге земље чланице. Будући да 
се код физичких лица праву настањивања не постављају никакве пре-
преке, оно би, након успостављања пребивалиштва имало и право при-
ступа тржишту. Уколико је реч о лицу које обавља послове који имају 
карактер услуге, односно привредном друштву које пословање шири ос-
нивањем огранка, подружнице или представништва, суочава се са доста 
широким кругом прописа који регулишу дато пословање на другачији 
начин него што је то било регулисано у земљи порекла или седишта. 
Фактички, код физичких лица се онемогућује обављање сервисне де-
латности постављањем различитих препрека за приступање тржишту, 
а код правних лица захтевом за поновну регистрацију према прописи-
ма земље уласка.3 Ако, при томе, имамо у виду да су неке земље, попут 
Британије или Италије, врло флексибилне и не постављају препреке за 
почетак бизниса, док су Холандија, Данска или Немачка у том погле-
ду много ригидније, примена домаћег законодавства фактички негира 
право страних физичких или правних лица да приступе тржишту дате 
земље, чак и када не постоје препреке у смислу права настањивања, од-
носно прописа који то право регулишу.

Најкарактеристичније рестрикције постоје код делатности сло-
бодних професија, које су, по правилу, у свакој земљи организоване у 
одговарајуће професионалне организације, обично коморе. Правила 
тих организација нису ослобођена оне традиционалне компоненте – це-
ховских интереса, а будући да им се често дају и извесна јавна овла-
шћења, долази се у ситуацију да се захтеви особа које имају примар-
но или секундарно пребивалиште у тој земљи одбијају, са разлогом да 
немају или одговарајућу школску спрему, или радно искуство, или већ 
стечени углед у новој средини. ЕСП је, дакле, суочен са мноштвом зах-
тева да се лицима која користећи право настањивања желе да обављају 
привредну делатност у другој земљи, а не у оној у којој имају првобит-
но пребивалиште, то не могу да чине на трајној основи (што им право 
настањивања гарантује), а те делатности се не могу обављати повреме-
но или привремено (што би им омогућавала слобода вршења услуга). 
Стваралачка функција ЕСП, чији решени случајеви постају, захваљујући 
својим образложењима, правна схватања, омогућена је правнотехнич-
ким решењем да суд непосредно примењује одговарајуће одредбе Уго-
вора.

Дакле, у тој првој фази равноправног институционализовања сло-
боде кретања услуга, суд је, позивајући се углавном на обавезе држава 
да се уздрже од сваке акције којом би се угрожавала конкуренција и 

3 Нпр. случајеви Case 76/90 Saeger v Dennemeyer (1991) ECR I–4221 (par. 12); C 165/98 
Mazzoleani, (2001) ECR I–2189 (par. 22).



1–4/2009. Светислав Табороши (стр. 550–569)

555

слобода кретања роба на заједничком тржишту, користећи често и ана-
логију са садржајима других, комплементарних (а институцијама ЕЗ за-
штићенијих слобода) фактички упорно ширио концепт слободе услуга 
са његовог иницијалног оквира – права да се услуге дају на територији 
друге државе корисницима који нису држављани његове земље порекла, 
најпре на ситуације у којима трансгранични елемент није изражен кроз 
физичко присуство даваоца услуга на територији друге државе, а затим 
и на ситуације у којима корисници услуга добијају услугу на домаћој 
територији даваоца, или чак у некој трећој земљи – чланици. Ни друга 
ни трећа ситуација уопште не проистичу из слова одговарајућег про-
писа, али несумњиво проистичу из духа заједничког тржишта. Својим 
конкретним одлукама ЕСП није могао да доведе у питање сам рестрик-
тивни пропис, већ само да у конкретном случају отклони његову приме-
ну. Када би се ова фаза развоја слободе кретања услуга дефинисала на 
основу механизама заштите те слободе, било би могуће рећи да се ЕСП 
бавио првенствено елиминисањем дискриминације на бази национал-
ног порекла или постојања пребивалишта односно седишта.

Све већи значај услуга у репродукцији, који се огледао, између ос-
талог, и у томе што сам терцијарни сектор око 2000 г. почиње да даје 
више од 50% ГДП,4 као и да се појединачним одлукама суда често не 
може постићи прецизно опредељивање слободе кретања услуга у ситу-
ацијама када услуге немају чист и искључив тржишни карактер, однос-
но када се не остварују у условима конкуренције, какви су често слу-
чајеви поводом услуга јавног сектора, доводи до тога да између 1980-их 
и 2006. г. имамо специфичну улогу ЕСП, који, узгредно, уз решавање 
конкретних спорова, дефинише и чврсте ставове, односно критерије, на 
основу којих се и у свим будућим случајевима може проценити да ли 
је неки пропис или мера рестриктивног карактера ограничење слободе 
кретања услуга или се, ипак, може прихватити као норма која је комп-
лементарна са Уговором.5 Пошто је извесно да се слобода конкуренције 
мора ограничити уколико постоји јавни интерес, јер она није сама себи 
сврсисходна, него је функција ефикасности читавог друштвеног меха-
низма, постало је неспорно да се слобода кретања услуга може ограни-

4 Опсежну економску анализу сектора услуга и његов допринос у формирању друшт-
веног производа на нивоу ЕУ вид. у студији: H. Kox, A. Lejour, R. Monteizaan, Th e 
free movement of services within the EU, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy 
Analysis, Th e Hague, September, 2005.

5 Нарочито у периоду од доношења Стратегије унутрашњег тржишта услуга (An 
Internal Market Strategy for Services, COM (2000) 888) 2000. године до 2006. године. 
Вид. исцрпан коментар: V. Hatzopoulos, T. U. Do, „Th e Case Law of the ECJ concern-
ing the Free Provision of Services: 2000–2005“, Common Market Law Review, 2006, стр. 
923–991.



ПОСЛОВНО ПРАВО ЕУ И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ Право и привреда

556

чити уколико за то постоји јавни интерес у земљи у којој се делатност 
започиње, а тај интерес није у одговарајућој мери заштићен прописима 
земље порекла. Дакле, јавни интерес не даје за право једној земљи да 
своја решења намеће другој, већ подразумева да странац не може да има 
другачији статус од оног којег имају и домаћи грађани који врше исту 
делатност. Наравно, може се претпоставити и да ће једна земља усвојити 
таква правила која њене грађане погађају мање него грађане других зе-
маља, па би у том случају формална једнакост пред законом била ствар-
на неједнакост на тржишту. Ту околност је суд сагледао дефинишући 
следећи захтев: ограничење (тј. разлика у условима за обављање делат-
ности) може да буде оправдано само ако је неопходно ради остваривања 
јавног интереса, односно такво да би његовим одсуством јавни интерес 
био угрожен. То је захтев квалитативне природе. Он је праћен и трећим 
условом, којим се овај претходни употпуњује: и ако је рестрикција не-
опходна, она може да буде прихваћена само у оном интензитету који је 
минималан, а успешно омогућује уважавање угроженог јавног интереса. 
Не сме да пређе ниво интензитета који је довољан за циљ, чак и када је 
реч о иначе неспорној врсти ограничења. Овим условима се касније до-
даје још један комплексни, мада је он, у суштини, већ садржан у оквиру 
општег позивања на јавни интерес. То је интерес земље у коју давалац 
(или прималац) услуге долази, да заштити јавни ред и мир, здравље и 
животну средину.

Успостављањем ових критерија знатно је проширена садржина 
слободе кретања услуга, јер је сем генералне забране дискриминације 
(која је обезбеђивала индивидуалну заштиту), сада нормативни оквир 
попуњен и стандардима за оцену одговарајућег прописа, односно кри-
теријима за генерално суспендовање одговарајућег ограничења због ње-
гове несагласности са духом Уговора и заједничког тржишта. Па ипак, 
упркос релативној непротивречности одлука ЕСП, која је била неспорна 
у ситуацијама у којима се радило о услугама чисто комерцијалног ка-
рактера, а која није баш увек била присутна због дилема када је реч о 
услугама „од општег економског интереса“, односно у ситуацијама када 
је услуга обезбеђивана у условима у којима није постојала пуна конку-
ренција између давалаца (или прималаца), државе су често, руковођене 
сопственим интересом, ограничавале ову слободу.

Партикуларизам интереса се нарочито јасно одсликава у свет-
лу чињенице да су типични даваоци услуга мала и средња предузећа, 
дакле оне пословне јединице које обезбеђују запосленост, као један од 
најважнијих индикатора успешности националне економске политике, 
као и да различити видови ограничавања ове слободе страним дава-
оцима доприносе повећању родне равнотеже у запослености, будући да 
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је учешће жена у сектору услуга равноправно са учешћем мушкараца. 
То, са друге стране значи и неефикасност европске економије, односно 
смањену продуктивност.6

Насупрот привидним „добицима“ у националном обрачуну 
друштвеног производа стоји губитак у потенцијалу Уније:7 сем непос-
редног економског, који се огледа у томе што се услуге плаћају по вишој 
цени од оне која би била могућа у условима слободне конкуренције на 
одговарајућем тржишту, због чега настају и инвестиционе аномалије, 
посебно се истиче социјални, јер различити ефекти услуга на животне 
услове грађана утичу и на деформисање њихових пословних одлука. У 
интересантној студији Холандског бироа за анализу економске полити-
ке наводе се најзначајније препреке: препреке уласка у сектор, админис-
тративне баријере за отпочињање бизниса, недостаци на страни регула-
торног режима и администрације, препреке за улагања и трговину, а на 
основу ових индикатора направљен је модел помоћу којега су добијени 
индекси за међусобно упоређивање земаља ЕУ у домену рестрикција у 
сектору услуга.8

Паралелно са проширењем обухвата слободе пружања услуга под 
утицајем одлука Европског суда правде, Craig уочава да се регулатива 
унутрашњег тржишта после 1992. године претежно бави услугама, пре 
свега секторским, као што су телекомуникације, електронско пословање, 
финансијске услуге.9 ‘Вертикална’ секторска правила су бројна.

II Директива 2006/123/ЕC

Баријере се не могу одстранити само директном применом чл. 43 
и 49 Уговора, јер би појединачне одлуке ЕСП против појединих држава, 
нарочито после проширења Заједнице, поступке учиниле толико број-

6 Görg и Strobl су идентификовали три основна канала кроз која би се продуктив-
ност могла повећати: а) сектор услуга би могао да користи ефекте економије обима 
на нивоу читавог европског тржишта; б) већа конкурентност утиче да привредни 
субјекти који имају потешкоће у пословању брже напуштају тржиште; в) продук-
тивнија зависна лица у другим државама могла би да подигну продуктивност до-
маће индустрије. H. Görg, E. Strobl, „Multinational companies and productivity spill-
overs: a metaanalysis“, Economic Journal, бр. 111, November, 2001, стр. 475.

7 У студији о продуктивности и конкурентности европске индустрије, указано је на 
чињеницу да је разлика између ЕУ и САД у погледу економског раста per capita у 
великој мери узрокована чињеницом да сектор услуга у САД није ограничен као 
у ЕУ. M. O’Mahony, B. van Ark (eds.), EU productivity and competitiveness: an industry 
perspective (European Commission), 2003.

8 H. Kox, A. Lejour, R. Monteizaan, Th e free movement of services within the EU.
9 P. Craig, „Th e Evolution of the Single Market“ у: C. Barnard, J. Scott (eds.), Th e Law of 

the Single European Market, Unpacking the Premises, 2002, 1–40, стр. 30. 
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ним и компликованим да не би била могућа ефикасна заштита ове сло-
боде. Са друге стране, задржавање разлика у садашњим националним 
административним поступцима, и већ пословично низак ниво управне 
сарадње, би додатно угрозили ову слободу.10 Пошто је, напротив, стра-
тешки интерес Заједнице да се до 2010. године обезбеди оживљавање 
европске привреде и имплементира Лисабонска стратегија развоја11 која 
ставља нагласак на одрживи раст, развој нових технологија и животни 
стандард, то су Парламент и Савет ЕУ, доношењем Директиве 2006/12312 
створили правни оквир за остваривање слободе услуга на заједничком тр-
жишту који није утемељен само на штурим одредбама Уговора и пракси 
ЕСП, већ на непосредној примени прописа у које треба да ова директива 
буде уграђена. Као што је то Комисија нагласила у Стратегији унутрашњег 
тржишта услуга из 2000. године,13 предвиђена је регулаторна стратегија 
‘двоструког колосека’ која је, са једне стране, подразумевала наставак на-
пора за уједначавање регулативе у појединим секторима (нпр. транспорт), 
а са друге стране успостављање хоризонталног, системског, приступа у 
погледу услуга и разматрање препрека за обављање и коришћење услуга 
које су карактеристичне за све секторе.14

Реч је о различитим националним прописима из области уређи-
вања тржишта, јавног сектора, заштите потрошача и управног права у 
оној мери у којој оно регулише давање сагласности и вршење надзора 
над обављањем услуга.15 Део који се односи на право настањивања је, 

10 Directive 2006/123/EC од 12.12.2006, Offi  cial Journal of European Union, L 376/36 
уводно образложење, т. 6.

11 Закључци Европског савета после Лисабонског самита марта 2000. године нагласи-
ли су потребу за „уклањањем баријера у сектору услуга“ и истакли потребу даљег 
регулисања одређених сектора попут електронске трговине, услуга од општег еко-
номског интереса и финансијских услуга, у складу са Акционим планом за јединс-
твено тржиште из јуна 1997. године. Међутим, Акциони план за јединствено тр-
жиште нагласио је „потребу да се уклоне баријере у домену услуга“ с акцентом на 
финансијске услуге, транспорт и комуналне делатности, али није било генералне 
идеје о услугама од општег интереса. Action Plan for the Single Market, 4 June 1997, 
стр. 31–34. Интересантно је да та идеја није фигурирала ни у Стратегији европског 
унутрашњег тржишта коју је Комисија формулисала 1999. године: Th e Strategy for 
Europe’s Internal Market COM (1999) 624 of 24 November 1999. 

12 Ова директива се често назива ‘Болкенштајновом директивом’ (Bolkenstein) обзи-
ром да је у време када је Европска комисија презентовала први нацрт Директиве 
јануара 2004. године, Болкенштајн био комесар Директората за унутрашње тржи-
ште.

13 An Internal Market Strategy for Services, COM (2000) 888, of 29.12.2000. Вид. такође: 
Th e State of the Internal Market for Services, COM (2002) 441 of 30 July 2002; Internal 
Market Strategy – Priorities 2003–2006, COM (2003) of 7 May 2003.

14 An Internal Market Strategy for Services, COM (2000) 888, of 29.12.2000, стр. 7.
15 О специфичностима регулаторног режима који се односи на услуге вид. упоредну 

студију OECD-a: G. Nicoletti, „Regulation in Services: OECD Patterns and Economic 
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бар када је реч о земљема садашњим чланицама, већ углавном уређен, 
мада очекивана XIV Директива о привредним друштвима треба да от-
клони управо недоумице око трансграничног сељења компанија.

У циљу постизања пуне хармонизације националних прописа, 
Директива садржи две основне целине: прва се тиче прецизног дефини-
сања подручја примене, дакле, дефинисања услуга, и са њима повезаног 
права настањивања, а друга има, условно речено, процесноправни сми-
сао и дефинише обавезе држава које ове треба да испуне ради уграђи-
вања Директиве у национална законодавства. Битно је још поменути да 
Директива, ни на који начин, не искључује надлежност ЕСП по поједи-
начним тужбама, нити, пак, утиче на национална законодавства у било 
којој области која се непосредно не тиче услуга – на пример, у материји 
основних људских права, кривичног законодавства или регулаторне ау-
тономије професионалних удружења.

1. Дефинисање услуга и субјеката

Већ су одредбе чл. 49 Уговора дефинисале услуге као привредне 
активности које се обављају професионално и уз накнаду. Но, једна од 
главних дилема коју је таква недореченост производила била је у вези са 
чињеницом што се услуге не могу свести само на оне комерцијалне, које 
се остварују уз пуну конкуренцију, него обухватају и оне које нису ин-
дивидуализоване и остварују их ентитети који имају јавноправни или 
мешовити карактер. Стога је Директива, на основу ранијих ставова ЕСП 
и тзв. Зелене књиге,16 пре него што ће експлицитно определити на које 
се све услуге, уз услуге транспорта и оних финансијских (које су већ Уго-
вором искључене) Директива о слободи кретања услуга не примењује, 
најпре одредила основну типологију услуга. Ту типологију чине основна 
категорија – услуге од индивидуалног економског интереса (Уговор не 
користи израз „индивидуални“), дакле оне које се остварују искључиво 
у приватном интересу, и оне које поред индивидуалног, подразумевају и 
елементе општег интереса.

„Услуге које ова Директива покрива тичу се многобројних и про-
мењивих активности, укључујући пословне услуге као што су менаџ-
мент консалтинг, издавање цертификата и контрола квалитета, менаџ-
мент пословног простора и његово одржавање, рекламирање, услуге око 

Implications“, OECD Economic Department Working paper, no. 287, Paris, 2001.
16 Green Paper on Services of General Interest, COM (2003) 270 fi nal. Како се истиче на 

стр. 6–7 овог документа, „услуге од општег интереса“ су појам који не познаје 
Оснивачки уговор, док се „услуге од општег економског интереса“ помињу у чл. 16 
и 86(2) Оснивачког уговора. Европска комисија у овом документу наглашава да се 
ова два концепта никако не смеју мешати са „јавним услугама“ (public services).
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запошљавања и услуге комерцијалних агената. Услуге на које се одно-
си су и услуге пословном сектору и услуге потрошачима, попут прав-
них и фискалних саветника, услуге у вези са прометом непокретности, 
грађевинарство, укључујући и услуге архитеката, трговина, сајмови, из-
најмљивање возила и туристичке агенције. Потрошачке услуге су такође 
покривене, у туризму, укључујући и туристичке водиче, услуге слобод-
них активности, спортских центара и забавних паркова, и, ако нису ек-
сплицитно искључене, услуге одржавања домаћинства, попут помоћи 
старим особама. Ове услуге могу да подразумевају физичку близину 
даваоца и примаоца, оне које захтевају да корисник или давалац путује, 
као и услуге које се дају на дистанцу, укључујући и путем Интернета.“17 
Дакле, као што се види, Директива посебно истиче три врсте комер-
цијалних услуга: услуге бизнису, услуге потрошачима и услуге које су 
истовремено намењене и једнима и другима. Смисао овакве поделе 
види се у образложењу Директиве, у којем се истиче како је обезбеђи-
вање слободе кретања услуга услов подизања ефикасности привреда ЕУ, 
дакле првенствено се има у виду економски, а не социјални циљ.

Мада се све услуге које се обављају професионално, са циљем ос-
тваривања профита, начелно морају схватити као делатности код којих 
постоји потпуна слобода давања или примања услуге у иностранству, 
односно њиховог прекограничног вршења, њихова хетерогеност је та-
ква да је Директива морала да дефинише врло велики број изузетака.18 
Смисао тих изузетака је, очигледно, такав да они нису дати exempli 
causa, већ управо обрнуто: у ситуацији у којој се не успостављају, не 
могу се аналогијом проширити, па одредбе Директиве ваља схватити 
пре као гаранцију слободе него као ограничење. Мада, због обима одго-
варајућих норми, изгледа као да је смисао у ограничавању, а не гаран-
товању слободе.

Будући да другу групу услуга, које обавља обично јавни сектор, 
даваоци понекад обављају уз пуну надокнаду (мада се цена обично сло-
бодно не уговара), као што је случај са поштом, електричном енергијом, 
гасом, снабдевањем водом, поступање са отпацима и неким комуналним 
услугама,19 а понекад не постоји никаква сразмера између вредности 

17 Увод, т. 33.
18 Чл. 2 Директиве.
19 У нашем праву би адекватна категорија била „услуге од општег интереса, односно 

услуге јавних предузећа“. Директива ове делатности експлицитно дефинише у чл. 
17. Приметићемо да се, по први пут у оваквом оквиру, јављају и неке друге услуге 
чија је природа у ранијем периоду била спорна, и које су биле предмет многоброј-
них поступака пред ЕСП. То су услуге у вези са обрадом личних података, услуге 
правника, судске наплате дуга, услуга које прописима одређене државе врши стро-
го опредељена професија, превоз отпадака, интелектуална и права индиустријске 
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индивидуално пружене услуге и индивидуалног плаћања за њу.20 Прву 
подгрупу Директива опредељује као услуге од општег економског инте-
реса,21 и недвосмислено утврђује да се на њих односи, док другу, услуге 
од општег интереса,22 начелно искључује.23 У чл. 2 Директиве срећемо и 
једну нову категорију, неекономске услуге од општег интереса,24 на које 
се Директива децидирано не односи.

С обзиром да се код услуга од општег интереса у појединим држа-
вама чланицама гарантују шира, а у другима ужа права нерезиденти-
ма, Директива садржи и резервну норму25 која предвиђа да се одлука 
о томе да ли се „услуге које се финансирају из јавних фондова или их 
обезбеђују јавни ентитети“ имају сматрати услугама у смислу ове Ди-
рективе „од случаја до случаја, а у светлу њихових обележја, нарочито 
начина како се дају, организују или финансирају у држави чланици“.

Дефинисање оквира примене Директиве је оквирно учињено већ 
у првом члану: Директива не подразумева либерализацију услуга од оп-
штег економског интереса, нити захтева приватизацију одговарајућих 
служби, не захтева укидање монопола који даје држава за обављање од-
говарајућих услуга, не умањује слободу држава да саме определе које 
услуге сматрају услугама од општег економског интереса, нити оспорава 
право држава да адекватно штити културне и лингвистичке разноли-
кости, не утиче на области кривичног и радног права, нити на сферу 

својине, услуге нотара, регистрација возила и услуге које су у вези са начинима 
закључивања уговора и вануговорних облигација, а које дефинишу правила међу-
народног приватног права.

20 Те се услуге покривају путем система доприноса или премија, без обзира да ли 
је реч о јавним или приватним фондовима, мада се претпоставља да су у питању 
јавноправни ентитети.

21 Ипак, ни овде немамо идентичну ситуацију као код групе комерцијалних услуга, 
јер се „услугама од општег економског интереса остварују посебни задаци тери-
торијалне и социјалне кохезије, који не треба да имају сметње применом ове Ди-
рективе...“ (увод, т. 72). О обухвату ових услуга вид. нпр. P. Rott, „A New Social 
Contract Law for Public Services? – Consequences from Regulation of Services of General 
Economic Interest in the EC“, ERCL, бр. 3/2005, 323, с. 526 и даље.

22 Нарочито здравство и образовање. О концепту „услуге од општег интереса“ 
вид. нпр. V. Rojanski, „L’Union européenne et les services d’intérêt général“, Revue du 
Droit de l’Union Européenne, 2002, стр. 735. Ross их појашњава као основ за могућу 
дерогацију начела слободе конкуренције: M. Ross, „Article 16 E.C. and services of 
general interest: from derogation to obligation?“, European Law Review, бр. 25/2000, стр. 
24.

23 Ипак, у чл. 18 Директива допушта да се од случаја до случаја може прихватити 
дерогација ако се докаже њена неопходност.

24 Попут обезбеђивања јавног реда и мира, сигурности, владавине права и сл.
25 Увод, т. 34.
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основних људских права, како су оне нормиране у националним прав-
ним системима.

Сем далеко прецизнијег (и знатно ширег) схватања услуга у од-
носу на текст Уговора, Директива недвосмислено утврђује да слобода 
услуга подразумева и право давања и право примања услуга, као и да 
субјект, и у једном и у другом капацитету, може да буде и физичко и 
правно лице. Експлицитна ограничења у том смислу, која би могла да 
проистекну из језичког тумачења одредби чл. 49 и 50 Уговора, а која су 
већ праксом ЕСП суспендована, у Директиви се не срећу ни у трагови-
ма.

Функцију одговарајућих чланова, којима је успостављена слобо-
да кретања услуга, у Директиви има чл. 16 који следи праксу ЕСП и 
експлицитно утврђује да „државе чланице неће поступати или вршити 
утицај на услужне делатности на својој територији на начин којим се не 
уважавају следећи принципи: а) недискриминација... б) неопходност...
в) пропорционалност...“ односно да неће постављати услове који су 
често идентификовани од стране ЕСП као типична ограничења слобо-
де кретања услуга, попут захтева да се давалац услуга настани у земљи 
у којој их обавља, да добије дозволу за рад (сем када је то експлицит-
но предвиђено),26 да мора да изгради одговарајућу инфраструктуру, да 
мора да закључи уговоре у форми која смањује могућност самозапосле-
них да их врше, да давалац услуге мора да има документ о идентитету 
који издаје домаћа земља, ограничења у погледу материјала и средстава 
који су неопходни за обављање услуге или да своју евентуалну финан-
сијску подршку кориснику услуге услови чињеницом да је давалац ус-
луге њен резидент.27

2. Спровођење Директиве

Многобројне одредбе, како оне афирмативне, тако и оне којима 
се утврђују дозвољена ограничења, служе дефинисању подручја слободе 
кретања услуга, али немају за циљ и да вансудски гарантују ту слобо-
ду.28 Наиме, неспорно је да би надлежни суд могао да у свим случајеви-

26 Да се не би ова могућност екстензивно користила, Директива користи занимљиву 
правну конструкцију: земља може да одређену услугу својим прописима резерви-
ше за одређену професију, на пример, правне услуге за правнике, али ако је то у 
сагласности са комунитарним правом (увод, т. 88), из чега следи да се одговарајући 
инструмент рестрикције тестира критеријима из чл. 16. 

27 Ово последње је у вези са чл. 19 Директиве.
28 Битно је, такође, истаћи да ова Директива не садржи детаљније одредбе о обаве-

зама пружалаца услуга од општег економског интереса, међу којима се нарочи-
то истичу обавеза пружања минималне (универзалне) услуге свим корисницима 
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ма спорних ситуација донесе мериторну одлуку, али је јасно да је то де-
ловање ex post, и да оно, отклањајући последицу, а не уклањајући узрок, 
угрожава ефикасност привредног механизма. Зато Директива утврђује 
и низ елемената који служе олакшавању њене примене, а којим нормама 
се предвиђају обавезе држава чланица да изврше одговарајуће промене 
у својим националним прописима којима се обезбеђује управноправна 
контрола. Могло би се рећи да Директива, дефинишући обавезе држа-
ва да изврше административну симплификацију, чак прелази процес-
ноправне оквире које захтева остваривање права на слободу кретања 
услуга и улази у домен расподеле административноправних надлежнос-
ти између Уније и држава чланица, односно између чланица међусобно 
и обавезује их да сарађују.29

Захтеви за поједностављивањем административне процедуре 
имају више компонената. Најпре, националне норме које прописују 
формалне услове за обављање делатности у смислу потврда о струч-
ности, атестима квалитета или другим исправама којима се потврђује 
испуњеност услова за обављање сервисне делатности се не само морају 
ускладити,30 него чланице имају обавезу да прихвате одговарајућу ис-
праву издату у било којој другој земљи чланици која је еквивалентна 
домаћој или из које произилази да је еквивалентна. Та исправа се мора 
прихватити чак и када није поднета у оригиналу или овереном пример-
ку. Наравно, будући да се овако широко дефинисани услови за улазак 
на одређено тржиште ради обављања услуга могу и злоупотребити, ова 
одредба не важи у случајевима када дату услугу обављају чланови про-
фесионалних удружења, или када би могао да буде угрожен јавни инте-
рес.

Детаљна упутства о томе како се поједностављивање поступка 
пријављивања захтева од чланица треба схватити у контексту опште 
напомене да систем дозвола треба заменити, где год је то могуће, сис-
темом надзора, тј. компликовану процедуру уласка у делатност макси-
мално скратити, а тржишту и органима надзора препустити да оцењују 

тзв. мрежних услуга (нпр. телекомуникације, снабдевање енергијом), континуитет 
пружања услуге, квалитет услуга (укључујући и мере безбедности и сигурности 
потрошача, коректну праксу обрачуна, али и постављање минималних стандарда 
квалитета), приступачност и доступност услуга свим потрошачима. Вид. нпр. H. 
Micklitz, Services Standards: Defi ning Th e Core Elements and Th eir Minimum Require-
ments, ANEC, 2007.

29 B. De Witte, Setting the Scene – How did Services get to Bolkenstein and Why?, European 
University Institute Working Papers, Law 2007/20, стр. 7.

30 Европски суд правде је у неколико случајева заузео становиште да компликовани 
управни поступак представља препреку слободном кретању услуга, а тиме и нару-
шавање ове основне слободе. Нпр. Case C–58/98 Corsten, 3. October 2000.
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квалитет и цену услуге. Директива захтева да се чак и тамо где је могући 
број дозвола ограничен реткошћу одговарајућег ресурса или техничких 
капацитета, дакле тамо где конкуренција ex post није могућа, држава 
чланица је обавезна да све кандидате третира као равноправне и да га-
рантује непристрасан избор.31

Суштински, највећи захтев за променом административних пос-
тупака дефинисан је у чл. 6 Директиве којим се предвиђа обавеза чла-
ница да успоставе „јединствену тачку контакта“. Директива се унапред 
ограђује од могућег тумачења да се тачка контакта мора организовати 
на одређеном месту у управном апарату, локалној самоуправи, привред-
ној комори или на било којем другом месту унутар националног систе-
ма: она инсистира само на успостављању таквог органа и његовој улози. 
А намењује му искључиву надлежности у свим питањима која се јављају 
у вези са започињањем рада, као што су пријаве, изјаве, захтеви за изда-
вање дозвола и слично. Путем ових органа се давалац услуга пријављује 
и за обављање оних услуга које се поверавају члановима професионал-
них удружења.

Јединствене тачке контакта се образују и опремају тако да мак-
симално олакшају приступ даваоцима и корисницима услуга, пре све-
га, обезбеђивањем што потпунијих информација, по могућству, чак и 
на другим језицима који се користе у Унији. Преко ових органа будући 
давалац или корисник услуга ступа у везу са свим институцијама које 
имају интерес или надлежност повезану са започињањем делатности, и 
обезбеђује им све податке који су потребни за то. Помоћ је, ипак, огра-
ничена само на формалне услове пријављивања делатности, а не подра-
зумева и евентуалну правну помоћ у случају спора. Најзад, за ове органе 
важи правило хитности поступка, које треба да буде допуњено поступ-
ком на основу „ћутања администрације“.

Државе чланице имају обавезу да на основу Директиве изврше 
многобројне промене у националним прописима и уклоне оне нор-
ме које су у колизији са нормама Директиве. На основу чл. 39, државе 
имају обавезу не само да обавесте Комисију о динамици испуњавања 
ове обавезе, него и да започну процес хоризонталног, дакле међусобног 
контролисања примене Директиве,32 путем узајамног обавештавања о 
напретку на два основна поља:

31 В. P. Nebbia, „Esential facilities and services of general interest“, у: Diritto e Politiche 
dell’Unione Europea, бр. 1/2007, ст. 22–31, у којем се испитује могућност поштовања 
једнаких шанси код кандидата који намеравају да користе исту техничку 
инфраструктуру.

32 Достављени национални извештај државе чланице Комисија ставља на увид свим 
осталим државама чланицама са захтевом да у року од 6 месеци укажу на несаглас-
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а) либерализација услова и поједностављење поступка давања 
дозвола за започињање давања услуга на домаћој територији од стране 
грађана друге државе чланице, са чим је повезано и директно призна-
вање различитих страних докумената који до сада нису били предмет 
нострификације (попут школских диплома), а на основу Директиве 
производе непосредна правна дејства у другим државама чланицама, и

б) потпуно укидање било каквих административних препрека за 
даваоце услуга који су већ домицилирани у другој чланици, када они 
проширују делатност на територију домаће земље. То, скакако, укључује 
и забрану било каквог економског теста (тј. да ли постоји оправданост 
за такве услуге), али не искључује, са друге стране, задржавање оних 
баријера које служе очувању јавног поретка.

То, са друге стране, подразумева и начело узајамног признавања 
одлука надлежних регулаторних органа и сарадњу земље домаћина и 
земље порекла, односно земље у којој је регистрован привредни субјект 
односно делатност. То значи да земља домаћин мора да узме у обзир 
прописе земље порекла.33 Међусобно признавање има и другу конота-
цију, а то је жеља европског законодавца да омогући постојање регу-
латорне конкуренције. Међутим, ово са друге стране отвара питање до 
које мере земља домаћин може да брани јавни интерес и основна со-
цијална права својих грађана, чак и ако је несумњиво да нема намеру да 
дискриминише пружаоце услуга из других земаља.34

У међувремену, до пуне примене Директиве 2010. г., земље чла-
нице имају обавезу да обаве преглед свог целокупног законодавства и 
подзаконских аката у светлу захтева Директиве и да резултат те анализе 
доставе Комисији до краја 2009. г., као и да у међувремену пријаве Ко-
мисији и другим чланицама сваку промену легислатуре која се односи 
на целокупну област услуга, уз забрану увођења било каквих нових рес-
трикција.

Мада се задаци држава чланица јасно опредељују, Директива 
не имплицира организациони модел преко којег ће се њени захтеви, 
укључујући и захтев за административном кооперацијом, обављати. 
Очигледна је имплицитна препорука да се за послове либерализације 

ности, односно на чињенице да одређено ограничење није неопходно, или да може 
да буде замењено блажим. То би требало да, у крајњој линији, доведе до потпуне 
хармонизације услова за давање или примање услуга у свим чланицама.

33 В. De Witte, Setting the Scene – How did Services get to Bolkenstein and Why?, European 
University Institute Working Papers, Law 2007/20, стр. 8.

34 Вид. интересантну анализу овог проблема: O. De Schutter, S. Franck: „La Proposition 
de directive relative aux services dans le marché intérieur: reconnaisance mutuelle, har-
monisation et confl its de lois dans l’Europe élargie“, Cahiers de droit européen, 2005, стр. 
603 и даље. 
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тржишта услуга формира посебно тело, јер је тешко замислити да би 
се могла постићи оптимална сарадња многобројних ресора у чијим се 
надлежностима налазе поједини аспекти права, или различите врсте ус-
луга.

Посебно је осетљиво питање правила професионалних асоција-
ција, која представљају њихове аутономне норме које ове доносе на ос-
нову јавних овлашћења, а могу да представљају врло изражене рестрик-
ције. Ништа мање сложено није ни питање нивоа на којем су донети 
прописи које ваља прилагодити: наиме, већина тих прописа и није сад-
ржана у законима, већ различитим подзаконским актима и прописима 
локалних органа власти.

Ваља уочити и чињеницу да Директива услуге од општег економс-
ког интереса не издваја из комплекса услуга које се обављају у условима 
конкуренције и са искључивом профитном мотивацијом, мада не захте-
ва њихову приватизацију. Међутим, у одељку посвећеном примени Ди-
рективе,35 од држава чланица се захтева да режим њиховог пословања 
не може да буде регулисан на начин којим се не обезбеђује одсуство 
дискриминације, неопходности постојања рестрикције и сразмерности 
према циљу.36 То значи да се и у областима у којима је могуће задржа-
вање ограничења, па чак и постојање монопола, морају обезбедити ус-
лови који у тенденцији и та подручја претварају у конкурентска.

3. Импликације Директиве на Србију

У Србији је већ данас сектор услуга најважнији чинилац ства-
рања друштвеног производа. То значи да је неспоран објективни инте-
рес привредних субјеката у тој делатности да им услови пословања буду 
изједначени са онима у земљама ЕУ, односно да буду ослобођени низа 
административних стега и услова који често немају оправдање у јавном 
интересу. Постојање тих препрека није само сметња за улазак у делат-
ности, нарочито у групи малих и средњих предузећа, него и средство 
непрестаног притиска и појачавања несигурности за рад оних који ус-
луге већ обављају. Најзад, нетранспарентност појединих препрека (доз-
вола, сагласности, издавања атеста и сличног) је објективни оквир за 
различите противправне ситуације,37 укључујући и корупцију.

35 Чл. 15 и т. 72 Увода.
36 Односно да се ограничење не може убедљиво бранити разлозима јавног интереса, 

јавне безбедности, здравља или очувања животне средине.
37 Противправност се огледа у томе што су многе такве рестрикције у суштини неус-

тавне, јер нису ни потребне ни сразмерне, односно угрожавају остваривање темељ-
них уставних слобода, али при томе представљају некакав пропис који по логици 
lex specialis derogat legi generali и блокирају непосредну примену више норме. 
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Законодавство Србије је потпуно неприлагођено захтевима Ди-
рективе. Додуше, ниједан од њених захтева није, у овом моменту, обаве-
зујући за Србију, али ако се узме у обзир чињеница да земље кандидати 
за чланство морају да у своје национално законодавство до момента 
пријема уграде целокупни acquis communautaire, чији је Директива део, 
налазимо да је врло умесно указивање на то да такву анализу нацио-
налног законодавства ваља обавити благовремено и темељно. И то не 
само због убрзавања процеса пријема, него првенствено због тога што 
би нагла примена решења које Директива подразумева довела до потпу-
ног шока читавог националног привредног механизма, према којем би 
либерализација робног промета (онај обим слободе кретања робе који 
је Споразумом о асоцијацији и стабилизацији прихваћен), била тек ми-
нимална неугодност за домаће произвођаче и извознике. То запажање 
се односи првенствено на област услуга од општег економског интереса 
и на област трговине, мада је извесно да би мало који сектор српске 
привреде био поштеђен од драматичног појачавања конкуренције.

Сачињавање конкретног списка домаћих прописа односно ре-
шења која се у њима налазе је, и за старе државе чланице, огроман по-
сао. Утолико пре је то за Србију, јер се у нашем законодавству још на-
лазе препреке чак и за право настањивања физичких лица из држава 
чланица (не постоји посебан режим). Закон о странцима из 2009. г. у 
чл. 24 до 42 регулише право настањивања и пружања услуга на начин 
који је потпуно различит од оног који постоји у ЕУ, мада је, с обзиром 
на ниво придруживања, то и разумљиво. Код права настањивања за 
правна лица је достигнути ниво хармонизације прописа нешто виши, 
код права давања услуга је домаћи режим генерално, чак и за домаће 
субјекте, а камоли за странце, неупоредиво неповољнији од оног у ЕУ, 
а о одсуству јединствене тачке контакта да се и не говори. Исто важи и 
за добијање дозвола за рад, прописе о техничким условима за рад, па 
чак и за признавање диплома о стеченој стручности. Иницијативе да, на 
основу Закона о локалној самоуправи, тачке јединственог контакта буду 
бирои председника општина у том смислу поздрављамо, јер, без обзи-
ра на то што су таква решења инспирисана практичним побудама при-
влачења страних директних инвестиција, она јесу на трагу захтева из 
Директиве. У свим другим сферама, како прописа, тако и админситра-
тивног поступка за добијање дозвола за рад, наше право не стимулише 
конкуренцију у области услуга.

Са друге стране, верујемо да су отпори усклађивању домаћег 
законодавства са Директивом далеко озбиљнији од оних који леже у 
нашем пословично спором законодавном поступку, јер је увођење ин-
тензивне конкуренције у области услуга неспојиво са задржавањем од-
ређених фактичких привилегија и интересима који се на њих ослањају. 



ПОСЛОВНО ПРАВО ЕУ И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ Право и привреда

568

Област трговине и област услуга од општег економског интереса су да-
нас, неспорно, подручја на којима је интерес не само потрошача, него 
и потенцијалних конкурената, најдрастичније редукован ограничењима 
која не би могла да издрже тестове Директиве. На жалост, ни област 
здравства, образовања, као и услуга које се обављају на основу профе-
сионалних правила такве тестове не би издржала. Што се тиче услуга 
сектору бизниса, оне су, захваљујући парадоксалној ситуацији да се у 
реалном сектору, тј. првенствено у индустрији и занатству, изузетно 
тешко остварују монополски профити који би били интересантрни као 
плен ванекономских центара моћи, већ развила широка мрежа малих и 
средњих предузећа као и предузетника који би либерализацију могли 
да искористе чак и као шансу за излазак на страна тржишта. Из све-
га тога јасно проистиче закључак да је што бржа и потпунија импле-
ментација захтева Директиве у законодавству Србије и интерес њених 
грађана као потрошача, и интерес њених грађана као даваоца услуга, и 
интерес сектора бизниса који би имао квалитетније и јефтиније инпуте, 
а пре свега, интерес њених незапослених грађана којима би се олакшало 
приступање радним местима у сектору услуга када његови најважнији 
делови буду демонополисани.

Svetislav TABOROŠI, Ph.D
Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

NEW LEGISLATIVE DEVELOPMENTS
OF THE FREEDOM OF THE PROVISION

OF SERVICES IN THE EUROPEAN UNION

Summary

Services are now, in a postindustrial society, the most signifi cant contrib-
utor to GNP, its share exceeding 70%. However, the level of competition in this 
area is lower than in industry, because the art. 49 (conected with the freedom 
of establishment from art. 43 EU Treaty), although enviseged the importance of 
freedom of services, defi ned them in a too restictive way. Th e cases at the ECJ 
from the period till 1980s show that the court was dealing with many cases 
where discrimination against suppliers of services from other member country 
was evident. So, prior to 1980s, there was an accent upon the individual ex 
post protection of this freedom. Aft er that, however, the restrictions themselves 
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were labeled and investigated against the test of being non-discriminatory, nec-
essary and proportionate. Yet, not untill 2006, the service market in the EU was 
considered as the least developped component of the four freedoms base of the 
European internal market.

Directive 2006/123/EC introduced radical change, aiming to establish a 
genuine common market of services by 2010. It deals with two principal ques-
tions: defi ning of services that have to be liberalized, expanding the personal as-
pect so that it covers not only foreigners supplying a service in another country, 
but also those who receive them abroad, as well as the cases of cross-border sup-
ply, when both supplyer and receiver remain in their own countries. A wide list 
of services excluded should be considered as argumentum a contrario: all serv-
ices not mentioned therein are to be liberalized. Th e second part of the Directive 
deals with law enforcement topics, providing a series of requests each member 
state has to face and adapt its regulations. It is worthwile to mention points of 
single contact and mutual vertical and horizontal coordination, all that for the 
purpose of eliminating all restrictions which are not really necessary.

Finally, the need for the Directive to be introduced in Serbian legislature 
as soon as possible is seen, as although not compulsory yet very recommendable. 
Services are also the dominant sector in Serbian economy, but some of them, 
services of general economic interest and large part of trade, are still heavily 
restricted and closed for competition. Since service sector is so important for 
employment, including self–employment, and the country is now burdened with 
one next to the highest unemployment rate in Europe, delay in modernizing that 
sector is not an economic issue only, but a basic social need. Serbian consumers, 
as well as Serbian business sector, would be much better off  too, if freedom of 
services, along with other three of them from the Treaty, became reality.

Key words: services, competition, European Directive on services, Serbian 
legislature on services.
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ванредни професор на Универзитету Сингидунум Београд

НОВИ ЕУ СТАНДАРДИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
РАДОВА, РОБА И УСЛУГА И ЗНАЧАЈ ЗА СРБИЈУ

Резиме

У раду су анализиране кључне одредбе новог Упутства ЕУ у домену 
јавних набавки које регулише доделу уговора о радовима, робама и услу-
гама, са посебним освртом на значај овог ЕУ Упутства за Србију. У том 
смислу је посебно сагледан позитиван допринос новог Закона о јавним 
набавкама Србије, који је ступио на снагу јануара 2009. годинe. На путу 
усклађивања националног законодавства са ЕУ стандардима о јавним 
набавкама, постоји приоритетан интерес Србије за перманентним 
усаглашавањем са ЕУ принципима ѕа доделу јавних уговора о набавкама 
роба, услуга и радова. Крајњи циљ није само испуњавање услова у процесу 
приближавања ЕУ, већ и постизање функционалног националног систе-
ма јавних набавки, што уједно представља и ефективан начин увођења 
тржишне конкуренције у овај сектор и механизам обезбеђивања најоп-
тималнијег система јавних расхода у набавкама кроз принцип праве 
вредности за новац.

Кључне речи: јавне набавке, ЕУ, Србија, Закон Србије, усклађивање.

I Увод

Разлог доношења нових упутстава (2004) Европске уније (ЕУ) у 
сектору јавних набавки је у томе што су економска достигнућа и уштеде 
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на нивоу ЕУ још увек испод очекиваних. То је условило значајну прав-
ну еволуцију кроз усвајање нова два ЕУ Упутства о јавним набавкама у 
класичним секторима (радови, робе и услуге – „традиционално упутс-
тво“), као и у специјалним секторима (области водопривреде, енерге-
тике, саобраћаја и телекомуникација) из марта 2004. Генерална улога 
ЕУ упутстава је да хармонизују национална правила земаља чланица 
о додели јавних уговора у ЕУ (оглашавање, транспарентност, техничке 
спецификације, критеријуми за селекцију понуђача и доделу уговора). 
Предвиђени су и поступци жалби. Комисија и Европски суд правде над-
зиру примену ових упутстава у сарадњи са националним судовима.

Модеран систем јавних набавки подразумева транспарентност 
поступака, ефикасан систем заштите права понуђача и принцип по 
коме најбоља понуда побеђује („best value for money“) на конкурсу за јав-
ни уговор набавки добара, услуга или радова за потребе владе и других 
корисника будзетских средстава.

Обим тржишта јавних набавки у ЕУ прелази вредност од 1.5 би-
лиона евра тј. преко 16% од БДП свих држава чланица – што се повећа-
ло упоредо са ширењем чланства ЕУ на актуелних 27 чланица, почев 
од 2007. Данас је више од 30% јавне потрошње у буџетима чланица ЕУ 
намењено јавним набавкама роба, услуга и јавних радова. То чини зна-
чајан потенцијал буџетске штедње, али и обрнуто: потенцијалну опас-
ност буџетског одливања средстава.

ЕУ стандарди у области јавних набавки односе се на тендерске 
процедуре, које треба да су отворене, равноправне и правичне за све 
учеснике – то су уједно и основна начела јединственог тржишта ЕУ.

Онемогућавање корупције и бројних злоупотреба код трошења 
буџетских средстава су такође модерни циљеви регулативе о јавним на-
бавкама у ЕУ, супротно ранијем начелу „buy national“ („купуј домаће“), 
које се коси са јединственим тржиштем ЕУ. Базни принципи функцио-
нисања ЕУ сектора јавних набавки остају непромењени: једнаки трет-
ман и недискриминација понуђача, транспарентност поступака доделе 
јавних уговора, узајамно признавање релевантних докумената и борба 
против корупције и превара.

ЕУ има за циљ да својим упутствима у области јавних набавки 
изврши усаглашавање националних прописа држава чланица ЕУ ради 
обезбеђивања потребне конкуренције код доделе јавних уговора. Ради 
се о јавним тј. владиним набавкама (централни или локални органи 
власти) робе, услуга и радова из приватног сектора. Крајњи циљ је ефи-
касна расподела јавних фондова кроз избор најбоље понуде на тендеру 
и омогућавање сваком понуђачу из државе чланице ЕУ да учествује на 
конкурсу под једнаким условима.



ПОСЛОВНО ПРАВО ЕУ И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ Право и привреда

572

Циљеви актуелних измена и допуна правних оквира јавних на-
бавки ЕУ су поједностављење прописа, модернизација јавних набавки 
и флексибилност процедура, уз истовремено спречавање корупције и 
организованог криминала. Посебан циљ представља јачање транспа-
рентности јавних набавки, које је усмерено на појашњење критеријума 
доделе јавних уговора и избора понуђача.

Циљ Упутства бр. 2004/18/ЕЗ Европског Парламента и Савета 
од 31. марта 2004. о усаглашавању процедура за доделу јавних уговора 
о радовима, робама и услугама (2004/18/ЕЗ)1 је да хармонизује нацио-
нална правила чланица ЕУ о додели уговора захтевајући одговарајуће 
оглашавање и транспарентност, одређујући редослед првенства између 
поступака доделе уговора, дефинишући ревидиране минималне цене 
уговора, заједничка правила о критеријумима доделе и техничким спе-
цификацијама, као и набрајањем који су јавни уговори искључени из 
примене Упутства. На тај начин је извршено прилагођавање савреме-
ним административним потребама и економском окружењу у ЕУ, пола-
зећи од потреба либерализације сектора јавних набавки.

II ЕУ стандарди у области набавки роба, услуга и радова

Ново консолидовано ЕУ Упутство (бр. 2004/18/ЕЗ) замењује 
претходна три ЕУ упутства у домену набавки роба, услуга и радова 
(Упутство у вези усаглашавања процедура за доделу јавних уговора о 
набавкама роба (93/36/ЕЕЗ), Упутство Савета о усаглашавању поступака 
доделе јавних уговора о извођењу радова (93/37/ЕЕЗ) и Упутство Савета 
о усаглашавању процедура о додели јавних уговора о услугама (92/50/
ЕЕЗ, 97/52/ЕЗ)), која су консолидована у ново Упутство 2004/18/ЕЗ о 
координацији поступака за доделу јавних уговора о радовима, робама 
и услугама (тзв. Традиционално упутство). На тај начин је извршено 
поједностављење и модернизација правних оквира јавних набавки у 
ЕУ, са посебним нагласком на подстицање набавки путем електронских 
тендера у јавном сектору земаља ЕУ.

Традиционално упутство припремљено је на основу искустава 
судске праксе Европског суда правде, посебно у области критеријума 
за доделу јавних уговора. Упутство такође уводи нови поступак – кон-
курентни дијалог. Посебно се промовише коришћење електронских 
процедура. Новина је и одобравање примене социјалних и еколошких 
критеријума приликом избора понуђача. То значи да је могуће искљу-

1 Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 
on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply 
contracts and public service contracts, OJ L 134 of 30.4.2004.
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чити неког понуђача у случају непоштовања еколошких обавеза или 
социјалних клаузула националних прописа у земљама ЕУ. Овај тренд 
укључивања социјалних аспеката у процедуре јавних набаки почео је 
да се развија још крајем 90-их, а половином октобра 2001. је Комисија 
о томе издала Саопштење о могућностима укључивања социјалних кон-
сидерација у јавне набавке.2

Нова процедура конкурентног дијалога се односи на сложене уго-
воре када наручилац није у стању да самостално дефинише техничка 
решења или да одреди правну или финансијску структуру пројекта. 
Велики инфраструктурни пројекти су посебно прикладни за ову врсту 
дијалога. Тада наручилац најављује објаву уговора који укључује крите-
ријуме доделе. Рок за пријем понуда износи 37 дана. Затим наручилац 
позива изабране кандидате (минимално три) да воде дијалог. Почиње 
дискусија (може и у фазама) све док се техничка, економска или правна 
решења не утврде. У конкурентном дијалогу наручилац обезбеђује рав-
ноправност понуђача тј. једнак третман и штити поверљивост инфор-
мација. На крају дијалога, кандидати подносе своје коначне понуде, које 
могу бити спецификоване, али основне карактеристике уговора се не 
смеју мењати. Наручилац додељује уговор у складу са утврђеним крите-
ријумима и на основу економски најповољније понуде.

Ново Упутство ЕУ регулише да су традиционална и електронска 
средства оглашавања једнако важна, те оставља наручиоцима да иза-
беру која ће средства користити за поступке јавних набавки. Уколико 
се користе електронски тендери, наручилац може да умањи рокове, на 
следећи начин:

– електронска објава претходног обавештења омогућава да се за 
седам дана смањи време за пријем понуде у отвореним или рес-
триктивним поступцима. Исто се односи на пријем захтева за 
учешће у поступцима са погађањем или у конкурентном дија-
логу;

– време предвиђено за отворено и рестриктивно надметање може 
се смањити за додатних пет дана ако је конкурсна документа-
ција доступна на Интернету.

У ЕУ је све више заступљено коришћење електронских тендера и 
систем јавних набавки постаје све динамичнији, скраћивањем уобичаје-
них рокова у поступцима доделе јавних уговора. Електронска аукција 
треба да се заснива:

– или на ценама када се уговор додељује на основу најниже цене,

2 Interpretative Communication of the Commission on the Community law applicable to 
public procurement and the possibilities for integrating social considerations into public 
procurement, Brussels, 15.10.2001, COM(2001) 566 fi nal.
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– или на ценама и/или вредностима особености понуда, када се 
уговор додељује економски најповољнијој понуди.

У свакој фази, учесници треба да знају где су рангирани у односу 
на остале учеснике, али не смеју знати њихов идентитет. Тиме се пос-
тиже већа транспарентност процедура јавних набавки у земљама ЕУ. 
Стога ново Упутство посебно регулише електронске тендере, што је у 
складу са модерним трендовима.

У складу са ЕУ приступом, то је посебно дефинисано и у новом 
Закону о јавним набавкама Србије (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 116/2008 од 22 .1 2.2008, ступио на снагу јануара 2009, одредбе 
чл. 54), о подношењу електронске понуде и електронској лицитацији. 
Електронска понуда је понуда или део понуде коју понуђач доставља 
наручиоцу у електронском облику и као таква мора да буде предвиђе-
на конкурсном документацијом, да испуњава начела електронског пос-
ловања према посебним прописима и да са осталим деловима понуде 
истог понуђача чини недвосмислену целину. Електронска лицитација 
је врста лицитације коју наручилац може да спроведе у поступку јавне 
набавке једном или више пута у електронском облику. Лицитацијом се 
долази до измена понуда: нова нижа цена или побољшање понуде у ок-
виру унапред одређених мерила.

Остаје да се и кроз предстојећу примену нових законских прописа 
у Србији, успостављени систем јавних набавки модернизује у пракси, 
као и кроз усвајање посебних подзаконских прописа о електронским 
набавкама у Србији.

У погледу веће транспарентности поступака, нови Закон Србије 
регулише да нaбавке велике вредности, више неће морати да буду огла-
шаване у једним дневним новинама, већ само у Службеном гласнику, док 
ће информација отаквој набавци бити постављена и на портал Управе 
за јавне набавке. Очекује се даће ово решенје допринети смањењу ад-
министративних трошкова поступака јавних набавки. Велики напредак 
који доноси нови Закон огледа се у бољој јавности података о поступ-
цима јавних набавки малих вредности. То је такође праћено умањењем 
трошкова објављивања почетка поступка јавних набавки. Наиме, Закон 
Србије садржи решење према којем се подаци о малим јавним набавка-
ма објављују на порталу Управе за јавне набавке.

У погледу вредности минималних цена јавних набавки, ново ЕУ 
Упутство садржи детаљне прописе, који су затим разрађени у пратећим, 
имплементирајућим прописима Комисије ЕУ:

– Саопштење о вредностима минималних цена на основу упутс-
тва о јавним набавкама 2004/18/ЕЗ које се примењују од 1. јану-
ара 2004 (Сл. лист ЕУ, C 95 од 20. априла 2004) и
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– Саопштење о вредностима минималних цена на основу упутс-
тва о јавним набавкама 2004/17/ЕЗ који се примењују почев од 
1. јануара 2004 (Сл. лист ЕУ, C 51 од 26. фебруара 2004).

Износи минималних вредности јавних уговора се усклађују од 
стране Комисије у периоду од сваке две године. Крајем 2007. године, 
Комисија је усвојила нову уредбу у овој области (Commission Regulation 
(EC) No 1422/2007 of 4 December 2007 amending Directives 2004/17/EC and 
2004/18/EC of the European Parliament and of the Council in respect of their 
application thresholds for the procedures for the award of contracts – Text with 
EEA relevance, OJ L 317, 5.12.2007). За државе чланице ЕУ које не користе 
јединствену валуту евро, Комисија сваке две године објављује у Служ-
беном листу ЕУ минималну вредност јавних уговора изражену у нацио-
налним валутама тих земаља. Минималне вредности уговора се и за ове 
земље ревидирају сваке две године, почев од јануара 2004.

У погледу минималне вредности јавних уговора није, међутим, 
могуће извршити комплетно усклађивање у односу на националне про-
писе у Србији, имајући у виду разлике у економском развоју према про-
секу привредног раста и просеку националног дохотка per capita у ЕУ.

Ново Упутство ЕУ такође садржи мере које имају за циљ да обез-
беде јасне критеријуме за доделу уговора и селекцију понуђача у поступ-
цима јавних набвки роба, услуга и радова. Сходно томе, критеријуми 
доделе уговора су:

– или само најнижа цена;
– или, где се уговор додељује економски најповољнијој понуди, 

различити критеријуми везани за предмет уговора у питању, 
као што су: квалитет, цена, техничке особине, естетске и фун-
кционалне карактеристике, карактеристике везане за животну 
средину, текући трошкови, исплативост, техничка подршка и 
послепродајни сервис, датум испоруке, и датум завршетка.

При томе, наручиоци треба да прецизирају релативну тежину сва-
ког од критеријума при додели јавних уговора на основу економски нај-
повољније понуде.

ЕУ стандарди намећу строге услове учешћа у јавним набавкама. 
Циљ ових услова је да провере да ли економски субјекти који се при-
јављују на тендерима одговарају на основу критеријума који се тичу њи-
хових економских и финансијских капацитета, и њиховог стручног и 
професионалног знања и способности.

Формулисање услова за учешће на јавним тендерима у ЕУ ус-
мерено је ка успешној борби са митом и корупцијом, искључујући из 
уговора о јавним набавкама све економске субјекте који су осуђивани 
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или били део криминалних организација или учествовали у корупцији, 
подмићивању или прању новца. Наручилац у земљама ЕУ може тражи-
ти било какав докуменат од понуђача који потврђује његово професи-
онално понашање или економско стање. Да би добио ову информацију, 
може се обратити релевантним државним органима или органима друге 
државе чланице. Било који економски субјект може да буде искључен из 
учешћа у јавном уговору када је: банкротирао, ступа у ликвидацију, има 
обустављене пословне активности или су послови додељени суду; када 
је осуђиван за кривично дело које се тиче његовог професионалног по-
нашања; окривљен је за озбиљне пропусте у професионалном владању 
или није плаћао социјалне доприносе и порезе.

Проистиче да је спречавање мита и корупције посебно регулиса-
но новим Упутством.

Ново Упутство ЕУ не дозвољава учешће у јавним набавкама 
економским субјектима који су у стечају или су банкротирали. Пре-
ма Упутству ЕУ такође, субјекти који су осуђивани за кривично дело 
у вези професионалног понашања или су окривљени за озбиљне про-
пусте у професионалном владању (нпр. лажно представљање) и који 
нису плаћали социјалне доприносе и порезе – могу бити искључени из 
учешћа у јавном уговору.

Искључени уговори из примене упутстава ЕУ (одбрана и набавке 
мале вредности) подлежу општим прописима о јединственом тржиш-
ту ЕУ. Уговори који не потпадају под ново Упутство о традиционалним 
јанвим набавкама роба, услуга и радова су:

– уговори у домену „специјалних секторских“ упутстава и угово-
ри у области коришћења јавних телекомуникација;

– уговори тајне природе или такви који задиру у виталне интере-
се држава чланица ЕУ (област одбране и заштите националне 
безбедности);

– уговори закључени на основу међнародних споразума;
– уговори везани за закуп зграда, ТВ програме, арбитражу, транс-

фер финансијских инструмената, услуге централне банке, уго-
вори о запошљавању и о научно-техничком истраживању које 
не финансира влада у целини;

– уговори додељени на основу специјалних права.
Коначно, у завршним одредбама Упутства предвиђено је уста-

новљавање независног тела за имплементацију његових одредаба од 
стране држава чланица. Установљена је обавеза земаља чланица ЕУ да 
до 31. октобра сваке године достављају Комисији статистички изве-
штај са подацима о додељеним јавним уговорима о набавци роба, услу-
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га и радова. Овај извештај треба да садржи број и вредност додељених 
јавних уговора, као и назнаке из које земље потичу изабрани понуђачи 
и каква је врста јавне набавке у питању. Комисији ЕУ у раду помаже 
Саветодавни комитет за јавне уговоре.

III Примена Упутства у земљама чланицама ЕУ

Извештај Комисије о функционисању тржишта јавних набавки у 
ЕУ (из марта 2004) указује да је примена упутстава ЕУ на национал-
ном нивоу у чланицама ЕУ за задњих десет година, довела до јачања 
транспарентности и конкуренције у овом сектору. Резултат су значајне 
уштеде на нивоу јавне потрошње (пад цена роба и услуга за преко 30%). 
Сходно томе, у ЕУ се очекује даље смањење административних трошко-
ва јавних набавки захваљујући благовременој примени новог Упутства 
у чланицама ЕУ и поједностављивању поступака јавних набавки.

Рок за примену Упутства је био до краја јануара 2006. у чланица-
ма ЕУ. Упутства ЕУ су по својој правној природи, обавезујућа у погледу 
резултата и циља који треба постићи, док је државама чланицама пре-
пуштен избор метода и форме усаглашавања националног законодавс-
тва са одредбама Упутстава. После истека рока за примену, упутства 
стичу непосредну примену и директно дејство у земљама ЕУ.

По истеку рока за имплементацију нових упутстава ЕУ (у фебру-
ару 2006. године) само је мали број чланица ЕУ формално отпочео са 
применом Упутства.

У погледу примене новог Упутства, три су групе чланица ЕУ:
1. првих осам земаља чланица ЕУ (заједно са четири „нове“ чла-

нице: Мађарска, Литванија, Малта и Словачка) су примениле у 
датом року оба нова упутства из 2004;

2. друга група земаља где касни примена, али је Упутство почело 
да се примењује током 2006. године; и

3. трећа група чланица ЕУ где је одложена примена за 2007. годи-
ну.

Узроци кашњења примене су најчешће у постизању гласачке већине 
у парламентима о националним владиним уредбама и потреба дужег вре-
менског прилагођавања националних система јавних набавки у земљама 
ЕУ. Упркос кашњењу имплементације, нова упутства су по истеку рока 
директно применљива (пред националним судовима земаља чланица ЕУ) 
у складу са генералним принципом непосредне примене права ЕУ.

О значају благовременог отпочињања процеса припреме за при-
мену нбовог Упутства говори и чињеница да су Бугарска и Румунија 
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припремиле правно усклађивање са новим упутствима ЕУ уочи званич-
ног учлањења у ЕУ. Поред тога, нова регулатива ЕУ је предмет инспира-
ције у релевантним реформама Србије, Турске, Хрватске, Македоније, 
као и осталих земаља Западног Балкана.

IV Уместо закључка – значај ЕУ стандарда у домену јавних 
набавки и нови Закон Србије

У литератури се најчешће наводи да су влада или други државни 
органи традиционално велики купци, али се занемарује чињеница да 
они такође могу бити, а посебно у новије време, и велики продавци.3 
Стога јавне набавке заузимају значајно место у националним законо-
давствима развијених држава, али и у земљама које су у процесу тран-
зиције и хармонизације прописа са савременим тржишним системима.

Отворен систем јавних набавки, заснован на недискриминацији, 
један је од основних услова у процесу приближавања Унији свих земаља 
у транзицији. Усвајање регулативе у области јавних набавки усаглашене 
са EU Аquis Communautaire (тековине заједнице) и са осталим међуна-
родним стандардима је такође један од ефикасних метода борбе против 
корупције у националној администрацији.

Земље које теже придруженом статусу или чланству у ЕУ морају 
да успоставе транспарентне системе јавних набавки базиране на при-
нципима отворене и равноправне конкуренције. Циљ усклађивања са 
стандардима ЕУ је економски ефикасан систем набавки, као и промо-
ција међународне трговине и привлачење страних инвестиција. То је 
уједно и ефективан начин увођења тржишне конкуренције у област на-
бавки робе и услуга коју врше органи власти.

Први системски Закон о јавним набавкама Србије донет је 4.7.2002 
(на снагу ступио 13. јула 2002). Основни циљ законског регулисања био 
је целовито регулисање система јавних набавки, као и хармонизација 
са релевантним прописима у ЕУ. Закон о јавним набавкама у Србији 
усвојио је паралелна решења из словеначког Закона, а допуњен је и из-
мењен Законом о изменама и допунама из јула 2004. Закон је већ тада у 
великој мери био усаглашен са европским и међународним начелима у 
овој области.

Нови Закон о јавним набавкама Србије ступио је на снагу поло-
вином јануара 2009. Циљ доношења овог Закона је, поред неопходног 
побољшања одредби, и потреба да се антикорупциjским органима омо-

3 Љ. Дабић, Б. Ненадић, В. Ђурић, Јавне набавке у упоредном законодавству, Инсти-
тут за упоредно право, Београд, 2007.
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гући ефикасан рад у обављању контроле трошења јавних средстава и 
обезбеђивања финансијске дисциплине државних органа, организација 
и других правних лица која су у обавези да примењују прописане про-
цедуре.

Посебан допринос новог Закона представља установљавање неза-
висног тела за заштиту права понуђача, које има статус правног лица и 
одговара директно парламенту Србије. Наиме, понуђачу је у свим фаза-
ма поступка обезбеђена правна заштита од стране новоустановљене Ре-
публичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, која 
је самосталан и независан орган Републике Србије. Председника и чла-
нове Републичке комисије (четири члана и председник) бира Народна 
скупштина Републике Србије на предлог Владе. Републичка комисија за 
свој рад одговара Народној скупштини. Понуђач, заштиту права може 
остварити у првом степену пред наручиоцем јавне набавке, а ако је не-
задовољан одлуком наручиоца поступак заштите права може наставити 
пред Републичком комисијом за заштиту права. Захтев за заштиту пра-
ва понуђач може поднети у свакој фази поступка јавне набавке. Подно-
шење захтева одлаже даље активности наручиоца.

Значај сектора јавних набавки илуструје чињеница да јавне (тј. 
државне, владине) набавке обухватају велика јавна финансијска средс-
тва – око 16% БДП у ЕУ и око 11% у Србији. Модеран и у потпунос-
ти оперативан систем јавних набавки омогућава смањење корупције 
и елиминисање дискриминације, које су скривена препрека трговини. 
Функционални систем јавних набавки је један од елемената успешности 
тржишне привреде (уштеда за пореске обвезнике, смањење корупције, 
недискриминација, отварање нових радних места).

Предуслов ефикасних јавних набавки у Србији је развијена тр-
жишна конкуренција и активно функционисање приватног сектора у 
давању понуда за јавне уговоре. У циљу доследне примене процедура 
јавних набавки у Србији, неопходно је ојачати процес изградње надлеж-
них институција тј. Управе за јавне набавке.

Такође је потребно применити свеобухватан процес обуке одго-
ворних службеника о јавним набавкама, усмерен и на регионалне и ло-
калне органе власти, као и на остале кориснике будзетских средстава, 
ради ефикасне примене поступака доделе јавних уговора.

Позитивна је чињеница да нови Закон Србије прописује обавезу 
наручилаца да одреде службеника за јавне набавке и предвиђа њихову 
обавезну обуку (у року од три месеца од дана заснивања радног одно-
са). Ова новина треба да обезбеди отклањање многобројних грешака 
у поступцима јавних набавки, које доводе до опасних кашњења у вези 
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испуњења предмета јавних, a који немају разлог жељу наручилаца да 
поступе незаконито, већ су последица њихове недовољне обучености, 
или одуства особе која би се перманентно старала о питањима јавних 
набавки. Према одредбама чл. 97 Закона, службеник за јавне набавке 
је лице стално запослено код наручиоца, кo je je oбучено за обављање 
послова из области јанвих набавки и које је о томе стекло одговарајући 
сертификат. Сертификат за службенике јавних набавки издаје Управа за 
јавне набавке, o чему води одговарајући регистар.4

Поред тога, нарочито је значајно развити секундарну националну 
регулативу у области јавних набавки, затим доследно је примењивати и 
побољшати планирање јавних улагања.

У „Извештају Европске Комисије о напретку Србије у оквиру 
процеса стабилизације и придруживања“5 наводи се да је Србија ос-
тварила известан помак унапред у области транспарентности јавних 
набавки, aли и да је велики јаз између постојећих законских решења и 
них које би требало увести. Институције јавних набавки, Управа за јав-
не набавке и Комисија за заштиту права понуђача располажу недовољ-

4 „Министар надлежан за послове финансија прописује поступак издавања серти-
фиката из става 2 овог члана и одређује: 
1) кo ји наручиоци су у обавези да одреде службеника за јавне набавке; 
2) које послове обавља службеника за јавне набавке; 
3) je динствени програм обуке службеника за јавне набавке;
4) услове које морају да испуњавају предавачи који врше обуку службеника за јав-

не набавке;
5) услове за стицање сертификата за службенике за јавне набавке.
Наручилац, по потреби, може да одреди већи број службеника за јавне набавке“ 
(чл. 97 Закона о јавним набавкама Србије, 2008).

5 Извештај о напретку Републике Србије у 2008. години, Комисија Европских зајед-
ница, Брисел, 5. новембар 2008. КОМ (2008), стр. 36, „Србија је начинила известан 
напредак у области јавних набавки током 2008. године. Транспарентност јавних 
набавки је повећана успостављењам веб портала који доноси смањење трошкова, 
јачање конкуренције и бољу контролу, бољу комуникацију између наручилаца и 
понуђача, поузданије прикупљање података, подизање видљивости и стварање 
повољнијег окружења за спровођење јавних набавки. Међутим, раскорак између 
постојећих законских решења и оних које је потребно увести је веома велики. Ин-
ституције јавних набавки, Управа за јавне набавке и Комисија за заштиту права, 
располажу недовољним материјалним и људским ресурсима. Њихова независност 
у раду није унапређена. Даље активности у правцу тренинга и развоја система јав-
них набавки су неопходне. Ништа није урађено на развоју и примени „Полазних 
основа стратегије за развој система јавних набавки у Србији“ која је припремљена 
2006. године. Функционисање недискриминаторног и ефикасног система јавних 
набавки угрожено је непостојањем интерне ревизије, нефункционисањем Врхов-
не ревизорске институције, као и постојањем корупције. Правци активности у 
предстојећем периоду треба да буду: измене Закона о јавним набавкама, примена 
стратегије јавних набавки и јачање административних капацитета неопходних за 
примену Процеса стабилизације и придруживања.“
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ним материјалним и људским ресурсима и њихова независност у раду 
још није на задовољавајућем нивоу. ЕУ оцењује да је и функционисање 
ефикасног недискриминаторског система јавних набавки угрожено не-
постојањем интерне ревизије, присуством завидног степена корупције 
и нефункционисањем Врховне ревизорске институције, која би требало 
да има „кључну улогу поред независности Управе за јавне набавке и Ко-
мисије за заштиту права понуђача“.6

Шире гледано, у склопу антикорупцијских мера и транспарен-
тности система јавних набавки, нови Закон Србије предвиђа посебан 
поступак заштите јавног интереса у процедури зашите права понуђа-
ча. Захтев за заштиту права у случају повреде јавног интереса може да 
поднесе Управа за јавне набавке, јавни правобранилац и државни орган 
или организација која је овлашћена да врши надзор над пословањем на-
ручиоца (чл. 106 Закона). Тиме се постиже принцип да јавна средства и 
начела ефикасних и рентабилних јавних набавки буду заштићена, чак 
и у случајевима када ниједан понуђач не жели да покрене поступак за-
штите права.

Коначно, постоји неколико одговора на питање о интересу Србије 
за перманентним усклађивањем комплетног националног законодавс-
тва о јавним набавкама са EU Acquis:

1) транспарентан систем јавних набавки један је од услова у про-
цесу приближавања ЕУ,

2) недискриминација у додели јавних уговора је једна од ефикас-
них антикорупцијских мера,

3) функционалан систем јавних набавки је ефективан начин 
увођења тржишне конкуренције у сектор,

4) то је и механизам обезбеђивања најоптималнијег система јав-
них расхода у набавкама кроз принцип праве вредности за но-
вац.

6 Рита ван Ријн, шеф Одељења за владавину права и људска права Мисије ОЕБС у 
Србији и Црној Гори, Извор: дневне новине Блиц, октобар 2008. године.
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Summary

Th is paper is analyzing the key elements of the new EU Directive on the 
coordination of procedures for the award of public works contracts, public sup-
ply contracts and public service contracts, with the special emphasis on the im-
portance of the EU Directive for Serbia. Within this context, the positive value 
of the new Law on Public procurement of Serbia, which entered into force in 
January 2009, has been presented. In the process of the harmonization of na-
tional legislation with the EU standards on public procurement, there is the 
priority interest of Serbia to perform permanent legal coordination with the EU 
principles for the award of public works contracts, public supply contracts and 
public service contracts. Th e ultimate objective is not only to fulfi ll condition 
for the EU approaching process, but to achieve national functional public pro-
curement system, which is at the same time the eff ective way of launching the 
market competition in this sector and the attainment of the optimal mechanism 
of public expenditure through the principle of best value for money.

Key words: public procurement, EU, Serbia, Law of Serbia, harmoniza-
tion.
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др Мирјана ЦУКАВАЦ
секретар Спољнотрговинске Арбитраже
при Привредној комори Србије

КОНТРОЛА КОНЦЕНТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ 
ДРУШТАВА У ПОСТУПКУ ПРЕД СУДОВИМА

СЈЕДИЊЕНИХ ДРЖАВА

Резиме

Члан 7 Clayton-овог закона забрањује спајање привредних друшта-
ва као и стицање акција или имовине једног од стране другог привредног 
друштва уколико би то значајно утицало на ограничење конкуренције 
или довело до стварања монопола. Основно питање које се поставља је 
да ли концентрација може значајно ограничити конкуренцију те да би 
се одговорило неопходно је предвидети утицај концентрације на кон-
куренцију, како садашњи тако и будући. Закон се бави само могућим 
негативним утицајем на конкуренцију а никако тиме да је негативан 
ефекат апсолутно известан и настоји да спречи антиконкуренцијско 
испољавање тржишне моћи у њеном зачетку. Водећи случајеви Врхов-
ног суда Сједињених Држава у овој материји из шездесетих и почет-
ка седамдесетих година прошлог века засновани су на структуралној 
претпоставци. Од тада, нижи савезни судови, Министарство правде 
и Савезна комисија за трговину инсистирају на промоцији економске 
ефикасности као једног од најважнијих циљева антимонополског права. 
Због тога, иако се пресуде Врховног суда и даље сматрају извором по-
зитивног права Сједињених Држава, недавне одлуке нижих судова одра-
жавају много већу спремност ка толерисању индустријских концентра-
ција. И поред тога, државне агенције настављају са истрагама а судови 
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са осудама оних концентрација за које се сматра са великом степеном 
извесности да ће нанети штету потрошачима.

Кључне речи: концентрација, конкуренција, Сједињене Државе, суд, 
структурална претпоставка.

I Clayton-ов закон

Контрола концетрација у Сједињеним Државама регулисана је 
Clayton-ов-им законом (15 U.S.C.A. §12 et seq.) који је донет 1914. год. 
са циљем да се допуни Sherman-ов закон и санкционишу одређена ан-
тикометитивна понашања у њиховом зачетку, пре него што прерасту у 
повреду Sherman-овог закона. Поред концентрација, закон забрањује 
дискриминацију у ценама, везане уговоре и пословање на бази ексклу-
зивности као и interlocking directorates (праксу да извесна лица заузимају 
место директора у две или више фирми које су конкуренти на тржиш-
ту). Наведена понашања су забрањена уколико могу значајно утицати на 
смањење конкуренције или довести до успостављања монопола.

Свакако да је најзначајна од матерјалних одредаба Clayton-овог 
закона одредба из члана 7 која забрањује спајање корпорација или при-
бављање акција или имовине једне од стране друге корпорације уколико 
би то водило смањењу конкуренције или настанку монопола. У свом 
првобитном облику, члан 7 је забрањивао искључиво стицање акција јед-
не од стране друге фирме. Убрзо су пословни људи увидели да се приме-
на овог члана лако може изиграти стицањем власништва над имовином 
циљане фирме. Штавише, Врховни суд САД је у Th atcher Manufacturing 
Co. још више минирао примену члана 7 дозвољавајући предузећу да из-
бегне одговорност купујући контролни инетерс у акцијама конкурент-
ске фирме а затим да злоупотреби контролу коју је стекао и пренесе 
на себе циљану имовину пре него што је државна агенција стигла да 
реагује.1 То је значило да се се врло лако могла избећи примена члана 7 
брзом конверзијом стицања акција у куповину имовине што је довело 
до скоро потпуног изигравања примене члана 7 Clayton-овог закона у 
периоду између два светска рата.

Тако од доношења Clayton-овог закона 1914. год. па све до 1950.
год. свега 15 концентрација је успешно оспорено од чега 10 на осно-
ву Sherman-овог закона. После II светског рата овакво се стање, за које 

1 Врховни суд САД у Th atcher Manufacturing Co. v. Federal Trade Commission, 272 
U.S.554 (1926).
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се тада сматрало да доноси штету читавом друштву, нашло под лупом 
Конгреса који је 1950. год. одговорио доношењем Celler-Kefauver анти-
концентрационог закона којим је допуњен члан 7 Clayton-овог закона 
у циљу да се забрана протегне и на стицање имовине једне фирме од 
стране друге.

II Структурална ера

Током педесетих, а нарочито шездесетих и раних седамдесетих го-
дина прошлог века Врховни суд САД је интерпретирао члан 7 у смислу 
претпоставке повреде конкуренције базиране на концентрацији којом 
се стиче одређени тржишни удео. Тако је у чувеном Philadelphia National 
Bank случају из 1962. год.2 пресуђено да „концентрација која за произ-
вод има фирму која контролише претерани део релевантног тржишта и 
резултира значајним повећањем концентрације фирми на том тржишту, 
у битном обиму вероватноће доводи до значајног смањења конкурен-
ције због чега мора бити спречена у одсуству околности која би јасно 
указивала да ова концентрација вероватно неће имати такав антикону-
ренцијски ефекат“.3 Ово правило које је касније названо „структурална 
претпоставка“4 према појашњењу суда се примењивало само у случају 
оних концентрација чија их је величина чинила сумњивим и на бази 
„општег мишљења међу економистима да је конкуренција већа тамо где 
има више продаваца, од којих ни један не поседује значајнији тржиш-
ни удео“.5 Низ одлука Врховног суда којим су спречене хоризонталне 
концентрације биле су камен–темељац „структуралног“ доба америч-
ког антимонополског права.6 Кулминацију је представљао чувени Von’s 

2 United States v. Philadelphia National Bank, 374 U.S. 321 (1963).
3 Philadelphia National Bank, 363.
4 Jonathan B. Baker, Carl Shapiro, Reinvigorating Horizontal Merger Enforcement, 10. aприл 

2007., доступно на: http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/mergerpolicy.pdf. 
5 Philadelphia National Bank, 363.
6 У United States v. Aluminium Co. of America, 377 У.S. 271 (1964) (Alcoa) предмет спора је 

био обим тржишта производа. Alcoa, произвођач алуминијума и алуминијумских про-
извода (укључујући и алуминијумске каблове) је стекла 1959. год. Rome Cable, који је 
поред алуминијумских, превенствено производио бакарне каблове. Alcoa се позивала 
да релевантно тржиште представља тржиште проводних каблова (свих врста) на коме 
комбинована фирма није имала доминантну позицију. Суд је сматрао да се релевантно 
тржиште мора дефинисати много уже, као тржиште алуминијумских каблова, нашав-
ши да комбинована фирма поседује доминантан полажај. У свом одвојеном мишљењу 
судија Харлан је нашао да ова одлука представља неразумно одступање од етаблираног 
антимонополског права.
У United States v. Continental Can Co., 378 U.S.441 (1964) спајање Continental Can и Hazel-
Atlas Glass држава је напала из три разлога. Прво, новонастала велика, доминантна 
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Grocery7 случај у коме је Врховни суд спречио спајање два ланца прех-
рамбених продавница у Лос Анђелесу који су укупно имали 7,5% за-
једничког учешћа у тржишту малопродаје тог града. У то време ниједна 
друга фирма није снабдевала више од 8% тржишта па чак и после таласа 
спајања, више од 3.500 појединачних продавница је остало на подручју 
града. У овом случају Врховни суд је даље проширио домашај доктрине 
„повреде у зачетку“ примењујући је на делатности у којима је опао број 
фирми у власништву појединаца. Највећи значај у овом случају придат 
је нестанку Mom и Pop радњи и повећању броја ланаца који су поседо-
вали више продавница. Стога је спречено спајање Von’s и Market Basket 
ланца продавница уз образложење да Celler-Kefauver закон против кон-
центрација не захтева само процену непосредног утицаја коју одређена 
концентрација има на конкуренцију већ и предвиђање утицаја који ће 
имати на конкуренцију у будућности.8

фирма са широком лепезом производа имаће доминацију над малим произвођачима 
само једног производа. Надаље, уколико буде дозвољено, ово спајање повући ће и дру-
га спајања. И на крају, свака од спојених фирми била је конкурент једна другој на оба 
тржишта и стога им се не сме дозволити да уклоне саме себе као потенцијалне конку-
ренте. Врховни суд није дозволио спајање усвојивши сва три наведена разлога.
У Federal Trade Commission v. Consolidated Food Corp., 380 U.S. 592 (1965) FTC је 
оспорила стицање фирме Gentry Inc. која је вршила дехидратацију белог и црног 
лука од стране Consolidated Food-а, прерађивача више врста хране и велепродавца. 
Врховни суд је нашао да Cosolidated Food има могућност да искључи део тржишта 
дехидрираног белог и црног лука терајући добављаче да купују од Gentru-а у за-
мену за то што ће Consolidated куповати од њих. Ова пресуда проширила је обим 
основа државне интервенције базиране на искључењу тржишта проширујући је и 
на могуће реципрочне споразуме.
У Federal Trade Commission v. Dean Foods Co. et al., 384 U.S.597 (1966) Врховни суд 
је одлучио да FTC поседује овлашћење да може захтевати од Апелационог суда да 
изда привремену меру којом се спречава предстојећа концентрација.
У United States v. Pabst Brewing Co., 384 U.S.546 (1966) по питању да ли држава мора 
специфицирати одређено географско подручје које би било негативно погођено 
концентацијом, Врховни суд је одлучио да се не захтева неки специфичан доказ и 
да пропуштање државе да, употребљавајући армију сведока, докаже шта сачињава 
економско и географско тржиште не значи основ за одбацивање тужбе на основу 
члана 7.
У United States v. Falstaff  Brewing Corp. et al., 410 U.S. 526 (1973) спор се водио око 
потенцијалне конкуренције на географски концентрисаном тржишту. Врховни суд 
је одлучио да је Falstaff  веома важан као потенцијални конкурент на Североисто-
ку јер је то локално тржиште веома концентрисано са потенцијалном опасношћу 
да ће постојеће пиваре бити у могућности да одреде цене сличне монополским. 
Falstaff -ово присуство као потенцијалног конкурента „на крилима“ би смањило 
могућност да се подигну цене и стога би улаз Falstaff -а на основу стицања а не на 
основу унутрашњег развоја представљао повреду члана 7.

7 United States v. Von’s Grocery Co., 384 U.S.270 (1966).
8 Von’s, ibid. 
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Онако како је примењена у Von’s-у и другим водећим случајеви-
ма из тога доба структурална претпоставка је била практично необо-
рива, наводећи судију Врховног суда Potter Stewart-а да у свом издвоје-
ном мишљењу у овом случају изрекне славну примедбу да је заједничка 
нит у свим случајевима спајања та што „држава увек побеђује“.9 Према 
једном истраживању, од 205 антиконцетрационих случајева према чла-
ну 7 о којима су одлучивали амерички судови у периоду 1952–1972, а 
који су решени до 1974. год. држава је добила 82% случајева од чега су 
у 60% случајева тужени морали да изврше деконцентрацију или неку 
врсту отуђења имовине.10 Овакав став суда у пракси је довео до скорог 
нестанка хоризонталних концентрација из економије тога доба.11

Но у том раздобљу нису под лупом биле само хоризонталне кон-
центрације већ је први пут у спору који се тицао вертикалне концентра-
ције United States v. E.I. du Pont de Nemours&Co.,12 оповргнуто дотада-
шње мишљење да се члан 7 не примењује у случају вертикалних концен-
трација. Пошто је утврдио да је стекавши 23% акција General Motors-a du 
Pont искључио продају аутомобилских боја и тканина General Motors-у 
од стране других испоручилаца, Врховни суд је нашао да ова вертикал-
на концентрација врши противзаконит антиконкуренцијски ефекат. У 
спору United States v. Brown Shoe13 који се сматра водећим случајем када 
су у питању вертикалне концентрације, Врховни суд је санкционисао 
вертикалну концентрацију која је претила да ограничи конкуренцију 
на тржиштима вишег или нижег нивоа ланца производње или промета. 
Суд је истакао да је основна опасност која прети од стране вертикалних 
концентрација или других аранжмана који везују потрошача са испору-
чиоцем та што спречавају конкуренте било које стране да уђу на део тр-
жишта који би им иначе био отворен те ти аранжмани могу бити „пре-
прека конкуренцији“... и могу „спречити ривале од фер могућности да 
учествују у тржишној утакмици“.14 Суд је такође истакао да је тржишни 
удео важан али не и одлучујући већ постоје и други „економски и ис-
торијски фактори“ који одређују законитост једне концентрације те да је 
први и најважнији од тих фактора природа и сврха аранжмана а други 
тренд ка концентрацијама у тој привредној грани.15 На крају, последњи 
случај који је Врховни суд до данас решио када су у питању вертикалне 

9 United States v. Von’s Grocery Co., 384 U.S.270, 301 (1966), (Stewart, J.dissenting). 
10 James C. Ellert, „Mergers, Antitrust Law Enforcement and Stockholder Returns“, Journal 

of Finance, 1976, бр. 31(2), стр. 715–732. 
11 Robert H. Bork, Th e Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, New York, 1978, стр. 

217. 
12 United States v. E.I. du Pont de Nemours et Co., 351 U.S. (1956). 
13 United States v. Brown Shoe Co., 370 U.S.294 (1962).
14 Brown Shoe, 323, 324.
15 Brown Shoe, Ibid.
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концентрације био је Ford Motor Co. v. United States16 у коме је спречен 
покушај стицања Autolit-а, произвођача аутомобилских делова, од стране 
Форда. Суд је нашао да би ова концентрација повећала баријере за ула-
зак других фирми на тржиште. Аргументи изнети од стране Форда да би 
Autolit-e постао успешнији конкурент оцењена је као ирелевантна.

Веома строга политика државе према хоризонталним концентра-
цијама резултирала је читавим таласом конгломератских концентрација 
почетком шездесетих година те је Врховни суд реаговао доношењем 
прве и за сада последња одлука која се тицала конгломератских кон-
центрација. У случају Federal Trade Commission v. Proctor&Gamble17 сти-
цање фирме Clorox, произвођача избељивача за домаћинство, од стране 
Proctor&Gamble, једног од националних лидера у производњи детерџе-
ната, сапуна и осталих средестава за прање је оцењено као повреда чла-
на 7, јер је наведеном куповином Proctor&Gamble уклонио самог себе 
као потенцијалног конурента на тржишту избељивача на које је могао 
ући развијајући сопствену производњу избељивача.

Крај структуралне ере америчког антимонополског права најави-
ла је одлука Врховног суда у General Dynamics18 спору који је држава 
изгубила, јер је тужени успео да оповргне структуралну претпоставку и 
докаже да концентрација није тачно процењена. Суд је оценио да је тр-
жишни удео фирме које је биле предмет стицања базиран на продаји у 
протеклом периоду погрешно процењен у односу на њен будући компе-
титивни значај. Да је удео измерен на правилан начин (капацитет про-
изводње базиран на резервама угља а не продаји у протеклом периоду) 
то би показало да је будућа конкурентна способност фирме „значајно 
смањена“ и да њено стицање од стране ривалске фирме не би значајно 
ограничило конкуренцију.19

III Hart-Scott-Rodиno Antиtrust Improvements
закон из 1976. год.

Доношење Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements закона у 1976. 
год. (15 U.S.C. § 18а) изменило је начин примене члана 7 Clayton-овог за-
кона. Закон предвиђа да се само поједине концентрације, пре него што се 
изврши спајање, тендерска понуда или било која трансакција стицања, 
морају подврћи поступку претходног пријављивања код Federal Trade 
Commission (FTC) и помоћника министра правде задуженог за антимо-

16 Ford Motor Co. v. United States, 405 U.S.562 (1972).
17 Federal Trade Commission v. Proctor&GambleCo., 386 U.S.568 (1967).
18 United States v. General Dynamics Corp., 415 U.S.486 (1974).
19 General Dynamics, 504.
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нополско одељење (DOJ). Обавеза пријављивања тиче се само трансак-
ција које премашују одређене износе. Тако трансакција се мора пријавити 
прво, уколико а) једна од странака сваке године продаје или има имовину 
најмање 100 мил. $ или више (од 2008. год. 126,3 мил. $) а друга страна 
има годишњу продају или имовину већу од 10 мил. $ (у 2008. год. 12,6 
мил. $) или б) вредност акција коју стицалац поседује је процењена на 
200 мил. $ или више (од 2008. год. на 252,3 мил. $). Друго, да је вредност 
трансакције 50 мил. $ или више (од 2008. год. 63,1 мил. $). Током 30 дана 
пошто је фирма упутила пре-концентрацијску нотификацију државним 
агенцијама (рок је 15 дана када је у питању тендерска кеш понуда) она не 
сме наставити са реализацијом трансакције а у истом року државне аген-
ције могу тражити додатне информације, од којих може зависити одлука 
да ли ће оспорити пријављену концентрацију.

1982. год. Antitrust Division Министарства правде САД – DOJ је 
објавио Водич за концентрације који је касније измењан и допуњен 1984, 
1992. и 1997. год.20 Водич је од тада па до данас остао водећи документ 
за извршење антимонополског права од стране DOJ-а и FTC. Национал-
на политика по питању концентрација је од почетка осамдесетих година 
почивала је на претпоставци да већина концентрација има веома важан 
ефекат на ефикасност привреде и да због тога доприноси добробити 
потрошача. Ово мишљење се базирало и на чињеници да је свега 2–3% 
посто укупних концентрација довољно велико да захтева пре-концент-
рацијску нотификацију код федералних органа.21

1. Хоризонталне концентрације

Израчунавање степена концентрације у оквиру релевантног тр-
жишта пре и после њене реализације врши се кроз Herfi ndahl-Hirschman 
Index (HHI) односно израчунавањем утицаја хоризонталне концент-
рације на индекс концентрације. Индекс концентрације се израчунава 
збиром индивидуалног тржишног учешћа сваке фирме на тржишту 
стављеног на квадрат а затим се израчунава повећање индекса које ће 
проузроковати концентрација. Од добијених резултата зависи да ли ће 
агенције успешно успоставити презумпцију недозвољености концентра-
ције доказавши да ће она „као производ имати фирму која контролише 
претерани део релевантног тржишта што би могло имати за резултат 

20 Сада је то Водич за хоризонталне концентрације и носи име поред DOJ (Минис-
тарства правде) и име Савезне комисије за трговину (Federal Trade Commission-
FTC). Доступно на: http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/hmg.htm.

21 Th e American Antitrust Institute, Comments on Horizontal Merger Analysis and the Role 
of Concentration in the Merger Guidelines, February 10, 2004, доступно на: http://www.
usdoj.gov/atr/public/workshops/docs/202604.htm.
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значајно повећање концентрација фирми на том тржишту“.22 Практич-
но свака процена хоризонталне концентрације почиње са дефиницијом 
релевантног тржишта производа и његовим географски одређењем, од-
ређивањем тржишног удела конкурената на тим тржиштима и израчу-
навањем тржишне концентрације пре и после стицања у питању.23 Иако 
структурална претпоставка није више необорива ипак већа концентра-
ција ће са више вероватноће произвести координиране и унилатералне 
ефекте, односно емпиријске студије су показале да у поређењу које је 
обухватило исту привредну грану, виши степен концетрације је повезан 
са вишим ценама.24 Због тога се државне агенције и даље континуирано 
ослањају на ниво тржишне концентрације у анализи њеног утицаја на 
конкуренцију и обим тржишне концентрација остаје важан чинилац у 
предвиђању корака које ће предузети федералне агенције.25 Иако се по-
четни терет доказивања државе сводио на доказивање тржишног удела 
у структуралној ери Врховног суда САД, нижи судови и 1992. измење-
ни Водич за хоризонталне концентрације данас рутински захтевају од 
државе да образложи економску теорију (као што су координирани или 
унилатерални ефекти26) на којој базира став да ће конкретна концен-
трација представљати повреду конкуренције.27 Држава такође узима у 

22 Federal Trade Commission v. University Health,Inc., 938 F.2d 1206, 1218 (11th Circuit 
1991).

23 Jay Greeenfi ield, Beyond Herfi ndahl: Non-Structural Elements of Merger Analysis, 53 
Antitrust Law Journal, 1984, стр. 229.

24 Видети: Jonathan B. Baker, Steven C. Salop, „Should Concetration be Dropped from 
the Merger Guidelines?“, ABA Antitrust Section Task Force Report – Perspectives on 
Fundamental Antitrust Th eory, 2001, стр. 339–354.

25 Federal Trade Commission, Horizontal Merger Investigation Data, 1996–2005 доступно 
на: http://www.ft c.gov/os/2007/01/P035603horizontalmergerinvestigationdata1996–2005.
pdf.

26 У кратким цртама, теорија о повредама проузрокованим концентрацијом пред-
виђена првобитним Водичем за хоризонталне концентрације из 1982. год. била је о 
„координираним ефектима“ – повећаној вероватноћи продаваца (било хомогених 
било диференцираних производа) на тржишту да заједно продају по вишим це-
нама. Теорија о „унилатералним ефектима“ (експлицитно придружена 1992. реви-
зијом Водича) огледа се у могућности да концентрација два продавца диференци-
раних производа доведе до пост-концентрационог повећања цена од стране фирме 
која је настала спајањем или припајањем. У принципу, теорија о „унилатералним 
ефектима“ повреде не захтева спецификацију тржишта и стога не захтева „тржиш-
ни удео и XXI тест. Видети: Gregory J. Werden, George Rozinski, „Th e Application of 
Section 7 to Diff erentiated Product Industries: Th e Market Derfi nition Dilemma“, An-
titrust, бр. 8/1994, стр. 40–43; John Kwoka, Some Th oughts on Contrentracion, Market 
Shares and Merger Enforcement Policy, презентирано 17. фебруара 2004. год. на FTC/
DOJ Workshop on Merger Enforcement, доступно на: http://www.ft c.gov/bc/mergeren-
force/presentations/040217kwoka.pdf.

27 Jonathan B. Baker, Carl Shapiro, нав. дело, фуснота горе бр. 4, стр. 29.
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обзир и историјат постојања картелских споразума на посматраном тр-
жишту и детерминише да ли фирме са већим степеном концентрације 
могу лакше ступати у прећутне картелске споразуме.28

Када држава успостави prima facie случај терет доказивања прела-
зи на учеснике концентрације коју могу обарати структуралну претпос-
тавку. На првом месту странке могу доказивати да тржиште није одго-
варајуће дефинисано као и да је држава нетачно проценила тржишни 
удео. Тако је спор United States v. Country Lake Foods29 држава изгуби-
ла, јер није успела да докаже географски релевантно тржиште. ДОЈ је 
поднео тужбу пред федералним судом за Минесоту на основу члана 7 
Clayton-овог закона у циљу спречавања аквизиције млекаре Superior-
Dairy Fresh Milk од стране конкурентске млекаре Country Lake Foods. 
Тужба је дефинисала релевантно тржиште испоручилаца свежег млека 
у Minneapolis – St.Paul градској статистичкој области које се састојало од 
осам млекара. На том тржишту Country Lake је био други продавац мле-
ка са 18,2% а Superior трећи са 17,8% тржишног учешћа. Ова аквизиција 
би подигла HHI тржишта са 2186 на 2832. Тужени се бранио са алтер-
нативном дефиницијом тржишта које би укључило млекаре са радију-
сом од 350 миља од Minneapolis – St. Paul наводећи да модерна прерада 
и транспорт млека и недовољна диференцијација брендова проширују 
обим релевантног географског тржишта. Суд је усвојио наводе туже-
ног поклањајући веру сведочењима неколико удаљених млекара које су 
изјавиле да би почеле са продајом млека у Minneapolis-St.Paul-у уколи-
ко би им се то исплатило. Иако те млекаре нису биле конкуренти на 
Minneapolis-St.Paul тржишту суд их је сматрао браном стицања тржиш-
не моћи коју би створила концентрација јер би се потрошачи „прак-
тично окренули млекарама изван градске зоне уколико би цена млека 
порасла као резултат картела између млекара из градске зоне“.30 Пошто 
држава није дефинисала релевантно географско тржиште, суд се окре-
нуо анализи неструктуралних фактора и на крају одобрио предложену 
аквизицију.31 Ова судска одлука изазвала је велике критике у јавности.32 
Још већи одјек је имала недавна судска одлука у случају Oracle,33 који је 
држава изгубила јер није успела да докаже релевантно тржиште про-
извода. Држава је оспорила спајање Oracle-а и PeopleSoft -а, две водеће 

28 Andrew Chin, „Antitrust by Chance: A Unifi ed Th eory of Horizontal Merger Doctrine“, 
Yale Law Journal, 1997, бр. 106, стр. 1171.

29 754 F. Supp. 669 (D. Minn.1990).
30 Contry Lake, 673.
31 Contry Lake, 673–674.
32 A. Chin, нав дело, фуснота бр. 28, стр. 1189–90.
33 United States v. Oracle Corp., 331 F. Supp. 2d 1098 (N.D.Calif.2004).
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фирме на тржиштима софтвера високофункционалнох система финан-
сијског менаџмента и менаџмента људским ресурсима. Поред ове две на 
тржишту пословних софтвера постоји још само фирма SAP при чему 
су Oracle и PeopleSoft  били водећи избор већине корисника. Тужени се 
позивао да је тржиште много шире, и да би требало још неке фирме 
укључити као ривале као што су Lawson, AMS и Microsoft . Федерални 
суд Калифорније је закључио да је DOJ пропустио да докаже тржиште 
производа на које се је позивао те да је стога спајање две фирме доз-
вољено.34 Према мишљењу неких америчких теоретичара, уколико би 
стандарди које је суд применуо у Oracle-у били примењени од стране 
других федералних судова, Oracle пресуда би у много случајева могла 
анулирати структуралну претпоставку због тога што тужилац не би био 
у стању да дефинише иједно релевантно тржиште осим онога које би 
било екстремно широко са ниским тржишним учешћем.35

Пресуда у случају Oracle и веома благонаклона политика када су 
у питању концентрације довела је да је 2006. год. DOJ одустао да при-
мени било какве акције извршења у случају аквизиције Maytag-а, другог 
националног произвођача веш машина и машина за сушење (око 20% 
тржишта) од стране првог произвођача, Whipool-а (око 50 %) чиме је 
Whirpool стекао и више од 70% тржишта односно монополску моћ. Об-
разлажући своју одлуку да не примени никакве мере против концентра-
ције DOJ је усвојио сва три аргумента која су навели Whirpool и Maytag: 
могућност два нова учесника на америчком тржишту (LG и Samsung) 
да значајно повећају свој извоз у Сједињене Државе, присуство великих 
купаца на страни велепродаје (Sears, Lowe’s, Th e Home Depot, Best Buy) и 
смањење трошкова јер ће концентрација „смањити вероватноћу“ да ће 
доћи до повреде конкуренције.36

Поред доказивања да тржиште није одговарајуће дефинисано те 
да је тржишни удео нетачно процењен, учесници у концентрацији могу 
обарати структуралну претпоставку и употребом тзв. три „Е“ одбра-
не: улазак, експанзија, ефикасност (entry, expansion, effi  ciencies). Једна од 
првих судских одлука у којој је усвојена афирмативна одбрана могућег 

34 Oracle случај је поставио три питање која се тичу доказивања унилатералних ефе-
ката: доказну снагу мишљења потрошача, правни стандард и улогу симулације 
концентрације. Суд је одбио да призна доказну снагу мишљењу потрошача док је 
за симулацију концентрације сматрао да је непоуздана. Што се тиче правног стан-
дарда суд је нашао да „уколико тужилац жели да добије спор основан на захтеву 
проистеклом из унилатералних ефеката тржишта диференцираних производа он 
мора да докаже релевантно тржиште на коме ће сједињене фирме имати монопол 
или доминантну позицију“. Oracle, ibid, 1123. 

35 Baker, Shapiro, нав. дело, фуснота бр. 4, стр. 11. 
36 DOJ Closing Statement, 29. март 2006. год., доступно на: htpp:www.asdoj.gov/atr/

public/press_releases/2006/215326.pdf.
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лаког уласка била је у Waste Menagement спору,37 у коме је Апелациони 
федерални суд за друго подручје (2nd Cir.) изменио одлуку првостепе-
ног суда којом се забрањивала концентрација две тексашке фирме за 
одлагање отпада. Ослањајући се на одлуку у General Dynamics-у38 када је 
у питању претпоставка да тржишно учешће можда не одражава тржиш-
ну моћ суд је закључио да је улазак на тржиште „толико лак да би сваки 
анти-конкуренцијски ефекат концентрације пред нама био много лакше 
елиминисан самом конкуренцијом него судским поступком“.39 Суд је на-
рочито подвукао правну релевантност лакоће уласка као афирмативне 
одбране истичући њено укључивање као чиниоца у Водич за хоризон-
талне концентрације: „Уколико Министарство правде рутински сматра 
лакоћу уласка као релевантну за одређивање утицаја концентрације на 
конкуренцију, оно не може тврдити на суду да је она ирелевантна.“40 
Ово резоновање је неопсредно затим било прихваћено од федералног 
суда из Њу Џерсија и одлуци United States v. Calmar41 где је суд дозволио 
концентрацију на високо концентрисаном тржишту због лакоће улас-
ка јер упркос концентрацији „постоји високи степен вероватноће да се 
тржишна динамика неће променити. Разлог тога је лакоћа уласка.“42

Свакако најзначајнија одлука из ове области је одлука донета у 
спору United States v. Baker Huges Inc.,43 у коме је Апелациони федерални 
суд за D.C. потврдио одлуку нижег суда који није узео у обзир статис-
тику тржишне концентрације у условима када је тржиште „нестабилно 
и променљиво“.44 У питању је било тржиште производа хидрауличних 
бушилица које је толико минијатурно у Сједињеним Државама да је-
дан уговор може „катапултирати фирму са последњег на прво место“.45 
Структурална претпоставка је еродирана до мере где „доказ о тржишној 
концентрацији само представља одговарајућу почетну тачку за ширу ис-
трагу у погледу будуће конкурентности“.46 Стога, „Herfi ndahl-Hirschman 
Index не може гарантовати победу у судском поступку“.47

37 United States v. Waste Management, 743F. 2d 976 (2d Cir. 1984).
38 United States v. General Dynamics Corp., 415 U.S. 486 (1974).
39 Waste Management, 983.
40 Ibid.
41 United States v. Calmar, 612 F.Supp.1298(D.N.J. 1985).
42 Calmar, 1306.
43 United States v. Baker Huges Inc., 908 F.2d 981 (D.C. Cir. 1990). Одлуку је донео судија 

Clarence Th omas, сада судија Врховног суда САД, а у доношењу одлуке је учество-
вала судија Ruth Ginsburg данас такође судија Врховног суда Сједињених Држава.

44 Baker Huges, 986.
45 Ibid.
46 Baker Huges, 984.
47 Baker Huges, 992.
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Структурална претпоставка наравно није нестала. Тако у спору 
Federal Trade Commission v. H. J. Heinz Co.,48 учесници у концентрацији 
нису успели да оборе претпоставку о повреди конкуренције на бази кон-
центрације која би довела до дуопола доказујући да би ефикасност која 
би била резултат концентрације допринела да се концентрисана фирма 
ефикасније такмичи са доминантном фирмом на тржишту. У наведеном 
случају, FTC је забранила спајање два произвођача хране за бебе, Heinz-
а и Beech-Nut-а, који су заједно са трећим, Gerber-ом, били национални 
лидери у производњи овог артикла. Суд је прихватио аргументе FTC 
да када је у питању тржиште са три фирме на њему постоји значајна 
конкуренција које држи ниске цене. Када би спајање било одобрено, 
на тржишту би постојале само две фирме које се не би такмичиле тако 
жестоко као три. Суд је истакао да „што је prima facie случај убедљи-
вији (базиран на тржишној концентрацији), тужени би морао понудити 
више доказа уколико жели да да обори ову претпоставку са успехом“.49 
Иако је одбрана на основу ефикасности призната од стране америчких 
судова, она никад није била одлучујући разлог неуспеха државе нa суду 
када је било у питању оспоравање хоризонталних концентрација, као 
што то показује Heinz, уколико се не би доказали и други фактори. Ефи-
касност је играла само споредну улогу у случајевима које је држава изгу-
била као што су Butterworth50 и Long Island Jewish Medical Center.51

2. Вертикалне и конгломератске концентрације

Када су у питању вертикалне концентрације Водич за не-хоризон-
талне концентрације усвојен од стране DOJ-а и FTC-а 1984. год. је пос-
ледњи официјелни документ који се примењује како на вертикалне тако 
и на конгломератске концентрације.52 Водич промовише две теорије о 
одговорности када су у питању не-хоризонталне концентрације. Прво, 
водич сматра да не-хоризонталне концентрације могу значити лакше 
склапање картелских споразуман на узлазном или силазном тржишту.53 
Друго, сматра се да не-хоризонталне концентрације могу искључити 
конкуренцију креирајући баријере уласка на тржишта на којима су кон-

48 Federal Trade Commission v. H. J. Heinz Co., 246 F.3d, 708 (2001).
49 Ibid.
50 Federal Trade Commission v. Butterworth Health Corp., 946 F. Supp. 1285 (W. D. Mich. 

1996), affi  rmed, 121 F.3d 708 (6th Cir. 1997). 
51 United States v. Long Island Jewish Medical Center, 983 F. Supp. 121 (E.D.N.Y. 1997).
52 Водич из 1992. год. који је измењен 1997. год. уопште не помиње нехоризонталне 

концентрације. 
53 Department of Justice, Non-Horizontal Merger Guidlines, na § 4.22,49 Fed. Reg. 26,823 

(June 29,1984), доступно на: http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/2614.htm.
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куренти фирма стицалац и фирма која је предмет аквизиције.54 Ипак, 
стварање таквих баријера за улазак се признаје као релевантна претња 
у веома лимитираним околностима: 1) када је улазак на оба тржишта 
неопходан да би се учествовало у утакмици на једном од њих и 2) када 
не-хоризонтална концентрација чини симултани улазак значајно оте-
жавајућим.55 У Водичу се не помињу могућности и прилике које могу 
постојати, да се после извршене концентрације тако настала фирма ан-
гажује у понашањима која ће нанети штету конкурентима на узлазном 
и силазном тржишту као што су одбијање да се послује, предаторске 
цене, везано и ексклузивно пословање, рабат за верност и слично. На-
супрот, водич сугерише да не-хоризонталне концентрације готово увек 
подстичу ефикасност.56

Од када је 1984. године објављен Водич за не-хоризонталне кон-
центрације државне агенције су оспориле свега 23 случаја који су се ба-
рем делимично базирали на не-хоризонталним теоријама,57 док ниједан 
случај верикалне концентрације није завршио на суду још од 1979. год.58 
Када су у питању конгломератске концентрације, ниједна таква концен-
трација није оспорена од стране агенција још од 1966. год.59

IV Легитимација за вођење судског поступка

Clayton-ов закон предвиђа само грађанско-правну одговорност, 
за разлику од Sherman-овог закона којим су предвиђене и кривичне 
санкције. Приватне странке у грађанско-правној парници могу тужити 
пред надлежним федералним судом за накнаду штете у троструком из-
носу као и за трошкове заступања. Такође, DOJ и FTC су овлашћени да 
иницирају грађанско-правну парницу, укључујући и equity60 поступак у 
циљу спречавања или ограничења повреде закона.

Иако се у својству тужиоца на основу повреде члана 2 (дискри-
минација ценама) и члана 3 (ексклузивно пословањe и везана трговина) 

54 Ibid.
55 Ibid., §§ 4.211–4.212.
56 Ibid., §§ 4.0 и 4.24.
57 Од 23 оспорена случаја агенције и странке у поступку концентрације су дошле 

до споразума у 20 случајева дој је у 3 трансакција обустављена. Према J. Th omas 
Rosch, Th e Challenge of Non-Horizontal Merger Enforcement, Fordham Competition Law 
Institute’s 34th Annual Conference on International Antitrust Law & Policy, 2007, стр. 5, 
доступно на: http://www. ft c.gov/speeches/rosch/070927-28non-horizontalmerger.pdf 

58 Fruehauf Corp.v.Federal Trade Commission, 603 F. 2d 345 (2d Cir. 1979).
59 Rosh, нав дело, стр. 6.
60 Институција common law-а заснована на идеји правичности. У основи одговара на-

челу савесности и поштења континенталних права.
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појављују превасходно приватне странке извршење члана 7 Clayton-овог 
закона је потпуно у рукама државних агенција. Hart-Scott-Rodino закон 
је увео обавезу претходне нотификације концентрација одређене виси-
не код DOJ-а и FTC-а чиме је значајно сведен број концентрација које се 
морају пријавити на свега 2–3% од укупно извршених концентација у Сје-
дињеним Државама. Друго, од укупно пријављених концентрација веома 
мали број њих заврши на суду (између 1% до 2%)61 због тога што, када су 
у питању концентрације оспорене од стране DOJ-а или FTC-а, у највећем 
броју случајева учесници концентрација постигну неку врсту договора са 
државним агенцијама или пак одустану од планиране концентрације.

Извршење од стране приватних странака готово потпуно изостаје 
због недостатка материјалног интереса на страни приватних тужилаца. 
Наиме, како члан 7 има за циљ да спречи повреду права конкуренције у 
фази њеног зачетка, и пре него што уопште дође до проузроковања ште-
те, то изостаје главни стимуланс приватних тужилаца, накнада тростру-
ког износа претрпљене штете, због тога што штета у тој фази није ни 
настала. Врховни суд је потврдио да и приватне странке могу тражи-
ти извршење различитих мера у сврху зашите конкуренције (injunctive 
relief) укључујучи и деконцентрацију.62 Штавише, Врховни суд такође је 
нашао да се строги захтеви активне легитимације који се примењују у 
споровима поводом накнаде троструког износа претрпљене штете не 
примењују у споровима поводом извршења одређене чинидбе.63 У скла-
ду са овим ставом, нижи судови су допустили да чак и индиректан ку-
пац, који иначе не би могао да води спор за накнаду троструког износа 
штете, може тражити извршење принудних мера укључивши и декон-
центрацију.64

Али и поред позитивног става америчких судова по питању извр-
шења члана 7 од стране приватних странака, приватна странка ће тешко 
наћи неки интерес да оспорава концентрацију било пре, било пошто је 

61 Према званичним подацима оспоравње концентрација од стране државних агенција 
у судском поступку према мандатима америчких председника било је следеће:

1982–1985 1986–1989 1990–1993 1994–1997 1998–2001 2002–2005
Reagan I Reagan II Bush Clinton I Clinton II G. Bush I

FTC 1.0% 0,7% 1,5% 1,1% 0,7% 0,7%
DOJ 0,8% 0,4% 0,8% 0,9% 1,1% 0,4%

Укупно 1,8% 1,1% 2,3% 2.0% 1,8% 1,1%

Подаци према: Baker, Shapiro, нав. дело, стр. 12 и 15. 
62 California v. American Stores Co., 495 U.S.241 (1990).
63 Cargill Inc. v. Monfort of Colorado Inc., 479 U.S.104 (1986).
64 Lucas Auto. Eng’g Inc. v. Bridgestone/Firestone Inc, 140 F.3d 1228 (9th Cir. 1998).
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до ње већ дошло. Уколико би се концентрација оспоравала пре него што 
је до ње дошло не би постојала могућност добијања троструког износа 
накнаде штете.65 Уколико би до оспоравање концентрације дошло пош-
то је она већ извршена, теоретски би се могла тражити накнада трос-
труког износа штете за период од извршења концентрације до момента 
утужења што би представљало незнатан износ с обзиром на краткоћу 
протеклог времена.66 Што се тиче захтева за деконцентрацију пошто је 
она већ извршена, странку би сачекала успешна laches67 одбрана.68 Пре-
ма мишљењу суда, овај захтев је на располагању приватним тужиоцима 
само пре него што је трансакција концентрације извршена.69

Mirjana CUKAVAC, Ph.D
Secretary, Foreign Trade Court of Arbitration
of the Serbian Chamber of Commerce

MERGER ENFORCEMENT IN THE UNITED STATES

Summary

Section 7 of the Clayton Аct prohibits a corporation from merging or 
acquiring stock or assets of another corporation where such action would lessen 
competition substantially or would tend to create a monopoly. Th e core ques-
tion is whether a merger may substantially lessen competition, and necessary 
requires a prediction of the merger’s impact on competition, present and future. 
Th e section can deal only with probabilities, not with certainties and intends to 
arrest the anticompetitive eff ects of market power in their incipiency. Th e leading 

65 Rosch, нав.дело, стр. 7.
66 Ibid.
67 Laches је одбрана на основу equity-а и представља један облик естоппела због зака-

шњења. Заснива се на претпоставци да странка која је „спавала на својим прави-
ма“ не може више тражити њихово извршење. Овај институт подсећа на институт 
законске застарелости. Међутим, за разлику од застарелости који се односи на за-
коном предвиђен рок у коме се може тражити остваривање неког права, институт 
laches се заснива на појму фер понашања. Тужилац не може више тражити извр-
шење мере уколико је она постала сувише отежавајуча за туженог односно уколи-
ко би се штета коју таква мера проузрокује туженом могла избећи да је на време 
тражена. (неразумно повећање висине накнаде штете, отуђење имовине у питању, 
рушење изграђеног објекта и слично).

68 California v. American Stores Co., 495 U. S. 241 (1990).
69 Federal Trade Commission v. Mylan, 62 F. Supp. 2d 25, 41–42 (D.D.C. 1992).
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Supreme Courts cases on mergers based on structural presumption date from 
the 1960s and early 1970s. Since then, lower Federal courts, the Department 
of Justice, and the Federal Trade Commission have emphasized antitrust’s goal 
of promoting economic effi  ciency. Accordingly, while the Supreme Court cases 
remain the law of the land, recent lower court decisions refl ect a greater willing-
ness to tolerate industry concentrations. Nevertheless, the government continues 
to prosecute, and the courts continue to condemn especially those mergers that 
are likely to hurt consumers.

Key words: merger, competition, United States, court, structural 
presumption.
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ЕНЕРГЕТИКА У ФУНКЦИЈИ ЕВРОПСКИХ
ИНТЕГРАЦИЈА

„Важно је имати знање, али је важније стица-
ти га сопственим разликовањем.“
Љубица Марић, прва жена диригент у Србији и прва 
дама европске музичке авангарде

Резиме

Енергетика има изузетан значај за европски економски простор. 
Регионалне интеграције у енергетском сектору имају за циљ креирање 
регионалног тржишта електричне енергије које је копматибилно са 
унутрашњим тржиштем Европске уније. Право енергетике треба: да 
обезбеди правни оквир за јединствен регулаторни простор за трговину 
електричном енергијом и гасом; да развије тржишну конкуренцију међу 
произвођачима енергије; да појача сигурност снабдевања енергијом; да 
повећа коришћење обновљиве енергије и побољша ситуацију у погледу 
заштите животне средине. Имплементација acquis communitaire о енер-
гији је императив за стварање тржишта енергије без унутрашњих гра-
ница.

Кључне речи: Европска унија, Енергетска заједница Југоисточне Евро-
пе, право енергетике, тржиште електричне енергије, ин-
теграције у енергетском сектору.
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I Увод

„Проналсци и открића Николе Тесле су остварили значајан и 
многоструки утицај на технику и на науку и не могу се поредити ни са 
једним проналаском у историји. Више од стотину речи и фраза је ско-
вано да би се истакла оригиналност и важност његових дела.“ Ово је 
цитат из Теслине аутобиографије која се чува у Музеју „Никола Тесла“ 
у Београду. Својим делом Тесла је обележио XX век, а радио је за трећи 
миленијум, стваралаштвом је повезао три века: XIX век, у коме је рево-
луционисао науку, нарочито науку о електрицитету, XX век, у коме су 
грандиозне идеје тог великана науке „освојиле свет“ и XXI век, у коме 
ће се још многе Теслине замисли материјализовати на добробит чове-
чанства. Био је један од најкреативнијих умова којег је свет имао, ис-
пред свог времена, а и нашег.

У свом чланку „Пренос електричне енргије без проводника као 
средство успостављања свеопштег мира“ Тесла је изложио свој проје-
кат „Светског система“. Писао је: „Комфор и благостање, постигнути 
електричним преносом енергије, тј. Комплексом, који се сада назива 
електификацијом, допринели би уклањању социјалних и нацоналних 
противуречности и искорењивању ратова.“ Сматрао је да ће „Светски 
систем“ човечанству дати не само јефтину и у потребној количини до 
било ког места достављену електричну енергију, не само телеаутомати-
ку, укључујући радиоуправљање авионима, већ и информисање преко 
радио-станица, могућност неометаног индивидуалног контакта људи, 
независно од растојања које их дели, помоћу портабл радиостаница које 
су индивидуално подешене и телевизијских емисија са подешеном сли-
ком. Он ће омогућити слободну размену мишљења, пуну обавештеност 
и међусобно разумевање међу људима које из овога произлази. Све ово 
би, по Теслином уверењу, довело до социјалне хармоније и мира међу 
народима.

Намера аутора је да у овом раду прикаже, с правног гледишта, да 
је данас енергетика један од кључних интеграционих фактора и покре-
тач интеграционих процеса у Европи и свету.

II Тржиште енергије

Тржиште енергије се одређује у физичком смислу као locus standi, 
а у правном као регулисано и слободно – либерализовано тржиште 
енергије. Последње две деценије прошлог века у области енергетике 
обележила је фаза постепеног преласка са вертикално интегрисаних 
предузећа ка предузећима која послују у конкурентском окружењу. Ус-
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постављање тржишта енергије је процес од велике, круцијалне важнос-
ти за развој енергетског сектора. Данас можемо да говоримо о следећим 
тржиштима енергије:

– Светско тржиште енергије (свих видова енергије) које је уређе-
но правилима Регионалне заједнице државног удруживања, за-
кључивањем Уговора о енергетској повељи (Хаг 1991. године), 
који су потписали Европска заједница и њене чланице, земље 
западне и источне Европе, Русија, земље бившег СССР, неевро-
пске чланице OECD, САД, Канада, Јапан, Кина, Аустралија. Ср-
бија је једна од ретких земаља која није потписала овај Уговор, а 
он је услов за чланство у СТО. Може се рећи да су крајем 2008. 
године започете активности у том правцу.

– Јединствено унутрашње тржиште енергије у Европској унији – 
паневропско тржиште које је омеђено заједничком политиком 
Европске уније. Отвореност тржишта електричне енергије у Ев-
ропској унији остварена је у 2007. години, а то је значило да сви 
потрошачи (квалификовани и тарифни, односно домаћинства) 
имају могућност избора испоручиоца електричне енергије. Овај 
избор се може заснивати на цени, квалитету и поузданости ус-
луге, на производним карактеристикама испоручене енергије 
(Директива прописује обавезу испоручиоца да назначи врсту 
енергије и утицај и на животну средину коју они производе). 
Садржај уговора о куповини електричне енергије дефинисан је 
у једној од Директива о заштити потрошача (Директива 93/13/
ЕЗ – адреса, идентитет испоручиоца, услуге, квалитет и време 
прикључења, информисање, трајање, компензације и рефун-
дације у случају неиспуњења уговора, процедуре за решавање 
спорова и др.).

– Регионално тржиште енергије Југоисточне Европе – које је 
омеђено заједничким инструментаријем економске политике 
држава чланица Европске уније и Уговором о оснивању Енер-
гетске заједнице Југоисточне Европе, који су 2005. године, за-
кључиле Европска заједница, с једне стране, и државе бивше 
СФРЈ – Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Ма-
кедоније, затим УНМИК и Албанија, с друге стране.

– Национална тржишта енергије – које наш Закон о енергетици 
дефинише као „организовану трговину свих облика енергије на 
територији Републике Србије“.

Процеси интеграција, с једне стране, и процеси дерегулације у 
енергетском сектору, на другој страни, доносе многе новине за све учес-
нике на националном, регионалном и европском тржишту енергије. 
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Како је у новом окружењу циљ свих учесника на тржишту максимиза-
ција профита и тиме добра позиција у даљем развоју енергетике, пос-
тавља се питање како остварити кључну предност у односу на конку-
ренцију и пласирати енергију под што повољнијим условима. Ситуација 
се посебно компликује уколико се узму у обзир физичка ограничења у 
производњи и ограничења преносне мреже и немогућност свих учесни-
ка да истовремено реализују уговорене трансакције. Слободно и орга-
низовано тржиште електричне енергије треба да допринесе ниже трош-
кове и цене, боље услуге потрошачима и смањење потреба за великим 
инвестицијама у електропривреду. Дерегулација доноси нове критерију-
ме успешног пословања у електропривреди. Пре дерегулације оптимал-
но пословање је такво које обезбеђује минималне губитке и трошкове 
пословања, али сада оптимално пословање је постало оно које доноси 
максималан профит. Такво окружење укључује нове економске страте-
гије, нове правне оквире и увођење тржишних принципа у снабдевање, 
пренос и производњу електричне енергије. Са аспекта крајњег потроша-
ча веома је важан и „дизајн“ тржишта електричне енергије, а он зависи 
од нивоа дерегулације одређеног (националног) тржишта електричне 
енергије.

Сада можемо говорити о следећим моделима тржишта електрич-
не енергије: а) билатерално тржиште електричне енергије, б) балансно 
тржиште електричне енергије, в) тржиште прекограничних капацитета 
за пренос електричне енергије, г) тржиште системских услуга, и д) берза 
електричне енергије – односно дан-унапред тржиште електричне енер-
гије – берзански деривати (уговори којима се тргује на берзи).

Међутим, тржиште енергије је врло разнолико, не само у погледу 
врсте тржишта и субјеката који учествују на том тржишту, већ и када 
су у питању продукти којима се тргује на том тржишту. Данас су као 
продукти којима се тргује препознати:

– електрична енергија – продукт трговине на билатералном тр-
жишту електричне енергије, на балансном унутар-дневном тр-
жишту електричне енергије, на тржишту системских услуга, 
укључујући и тржиште за куповину енергије за покриће губи-
така енергије на преносном систему, као и на дан-унапред тр-
жишту енергије;

– активна снага – продукт трговине на тржишту системских ус-
луга у виду закупа производних капацитета неопходних за при-
марну, секундарну и терцијарну регулацију;

– реактивна снага – продукт трговине на тржишту системских 
услуга у виду закупа производних капацитета неопходних за 
регулацију напона;
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– право на коришћење прекограничних капацитета – продукт 
трговине на тржишту прекограничних капацитета за пренос 
електричне енергије; али и

– трговина емисијом гасова (CO2);
– обновљиви извори енергије.
Управо због карактера тржишта електричне енергије и производа 

којима се на њему тргује ово тржиште се мора анализирати и посматра-
ти не само као национално и регионално, већ као европско јединствено 
унутрашње тржиште електричне енергије.

Организовање регионалног тржишта електричне енергије има за 
циљ стварање јединственог регулаторног простора за питања енергети-
ке у Југоисточној Европи да би се национални закони земаља чланица 
Енергетске заједнице ускладили са европским правом у домену енерге-
тике, односно са acquis communitaire у области енергетике, заштите око-
лине, обновљивих извора енергије, конкуренције, заштите потрошача, 
берзанског пословања и др.

Уговором о оснивању Енергетске заједнице и укључењем у реги-
онално тржиште електричне енергије остварује се компатибилност у 
функционисању националног тржишта електричне енргије, што је услов 
и претпоставка за укључење у шире пан-европско енергетско тржиште, 
али и подизање конкуренције у овом сектору на виши ниво. Отварање 
тржишта електричне енергије неће одмах укинути границе између зе-
маља по питању трговине електричном енергијом, али тржиште елект-
ричне енергије је најбољи пут за превазилажење граница и повезивање 
земаља у енергетици.

III Место енергетике у Европској унији

Политике Европске заједнице за стварање, успостављање 
унутрашњег европског тржишта – без унутрашњих граница до 1992. 
године, нису укључивале сектор енергетике. Међутим, како је енергетика 
један од кључних фактора за побољшање конкурентности европске 
привреде, државе чланице су, ради остваривања циљева и задатака 
Европске заједнице, пренеле потребна овлашћења на Заједницу, да 
предузима мере и политике и у енергетском сектору. У Уговору о 
Европској заједници из Мастрихта (1992.) циљеви Европске уније 
допуњени су и политикама у области енергетике у циљу успостављања 
заједничког тржишта енергије. До Мастрихта је ова област била пред-
мет регулисања посебних уговора, којима су основане, две од три евро-
пске заједнице, и то:
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– Европска заједница за угаљ и челик – основана Париским Уго-
вором 1951. године, на период од 50 године, који су потписале 
Немачка, Француска, Италија, Белгија, Холандија и Луксембург. 
Овај Уговор је престао да важи 2002. године, и

– Европска заједница за атомску енергију – основана Римским 
Уговором, који су потписале исте државе 1957. године, када су 
основале и трећу заједницу Европску економску заједницу.

Све три заједнице су до 2002. године, постојале као самостални 
субјекти међународног права.

Други документ у коме су конкретизовани правци развоја енер-
гетске политике Европске уније у енергетици (не само електрична енер-
гија и гас, већ и угаљ, нафта, природни гас, нови и обновљиви извори 
енергије, нуклеарна енергија и управљање тржиштем различитих обли-
ка енергије) је Европска стратегија за енергију до 2020. године која је 
објављена 2006. године, а иновирана новембра 2008 (претходила је тзв. 
Зелена књига о стратегији за сигурно снабдевање енергијом из 2000. г.), 
године. Акценат ове политике је на: сигурности снабдевања енергијом, 
стварању заједничког отвореног тржишта електричне енергије и гаса, 
али у будућности и за друге различите енергенте, енергетској ефикас-
ности, одржавању независности европских енергетских потреба од уво-
за из трећих земаља, повезаности енергетске политике и политике за-
штите животне средине, смањењењу потрошње енергије за 20% и др.

Политике Европске уније у области енергетике дефинисане су и у 
бројним билатералним и мултилатералним уговорима закљученим из-
међу Европске заједнице и трећих држава. Један од таквих уговора је и 
Уговор о оснивању Енергетске заједнице Југоисточне Европе.

Енергетске политике Европске уније су настале као резултат ин-
терних споразума држава чланица, са циљем који се може сажети у два 
појма: комплексност проблема и ефикасност деловања Уније у процесу 
стварања заједничког отвореног тржишта енергије. Европска унија као 
целина је велики увозник енергије. Очекује се да ће за 15-ак година тај 
увоз бити потребан за „покривање“ 2/3 потреба у енергији. Европска 
унија је, стога, донела много прописа на ову тему, међу којима неки но-
вији, као Директива о екодизајну, иду толико далеко да прописују чак 
и колико воде може да прође кроз један туш: што мање буде воде про-
лазило, за њено загревање биће потребно мање енергије. Тренутно се 
Европска унија ослања на стране изворе како би осигурала скоро 54% 
потреба за енергијом. Она увози око 60% гаса, од чега око 40 % из Ру-
сије.

Због бројних изазова и ризика са којима је суочена заједничка 
енергетска политика Европске уније, а имајући у виду чињеницу да је 



1–4/2009. Дарка В. Вујовић (стр. 599–612)

605

Европска унија у јулу 2007. године потпуно отворила врата енергетс-
ког тржишта, Европска комисија је већ крајем 2007. године најавила, а 
у 2008. и представила будући садржај нових (рестриктивних) прописа 
(регулатива и директива у области енергетике и конкуренције) у оквиру 
новог енергетског плана за решавање питања раста потражње за енер-
гијом, нестабилности цена енергије, повећање увозне зависности и кли-
матских промена. У том новом пакету мера, чије се доношење и усвајање 
очекује у овој години, Европска комисија је нагласила потребу за јачим 
фокусом на инфраструктурне потребе „блока 27 чланица“ и на диверзи-
фикацију снабдевања енергијом, регулисање механизама за реакције на 
енергетске кризе, боље искоришћавање домаћих енергентских ресурса, 
са акцентом на унапређење енергетске ефикасности. Међу приоритетне 
циљеве Европске уније спадају и мере о заштити животне средине, мере 
за смањење емисије одређених загађивача ваздуха (CO2) и учешће об-
новљивих извора енергије (сунце, ветар, вода, биомасе и др.) у крајњој 
потрошњи. Циљеви енергетске политике Европске уније обухватају и 
мере за побољшање конкурентности и отворености тржишта енергије. 
Један број мера односи се и на државну помоћ у сектору угља, обавезу 
формирања залиха нафте за 90 дана за случај непредвиђених околности 
и обавезе у вези осигурања у случају нуклеарних кризних стања. У на-
редним годинама као стратешки пројекти означени су: План међусоб-
ног повезивања са Балтиком; јужни коридор за гас; Медитерански енер-
гетски прстен; адекватне међусобне везе севера и југа по питању гаса, а 
с Централном и Југоисточном Европом по питању електричне енергије; 
развој преносне мреже, са акцентом на приобаље на Северном мору и 
ефикасно снабдевање гасом за Европу. План за приобалну преносну 
мрежу на Северном мору, заједно са пројектима повезивања с Балтиком 
и Медитеранским прстеном је дефинисан као „један од камена темељаца 
будуће европске супер мреже енергије“. Ови пројекти су и кључни еле-
мент реакције Европске уније и на актуелну економску и финансијску 
кризу и стога ће се на њима радити убрзано, између осталог, у циљу 
подршке запошљавању и смањењу ефеката пада потрошње.

Најновији пакет мера чије се доношење очекује у овој 2009. го-
дини, укључује и ревизију европског законодавства у енергетском (али 
не само у том) сектору, који ће бити предмет тзв. „трећег пакета“ acquis 
communitaire у енергетици и који треба да замени пакет мера из 2003. го-
дине (којим је замењен пакет мера из 1996. године). Новембарски инци-
дент 2006. године показао је да Европска унија нема потребну контролу 
над функционисањем електроенергетске мреже/координација рада пре-
носних система, да је дерегулација тржишта електричне енергије у Ев-
ропи омогућила стварање нових монопола и да су била недовољна ула-
гања у градњу нових преносних капацитета и у инфраструктуру. Многи 
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овај најављени процес мера називају даљим „разбијањем“ интегрисаних 
великих компанија попут немачких Е.Оn, REW, EnBW и Vattenfall Eu-
ropea или француског EdF и шпанске Endese. Наиме, став је Европске 
комисије као предлагача новог пакета мера да није оправдано да иста 
компанија снабдева енергијом потрошаче, а да у исто време у свом 
власништву има и електроенергетску дистрибутивну инфраструктуру 
којом електрична енергија стиже до њих, јер би то за коју годину могло 
довести до нових монопола, а већ и сада многе од тих компанија имају 
доминантну позицију на тржишту. Међутим, тој опцији се противе 
најразвијеније земље, Немачка, Француска и још седам земаља у којима 
се налазе велике енергетске компаније и ову идеју сматрају „преурање-
ном“, а подржавају је велика Британија, Шпанија и још шест земаља у 
Унији. Противници убрзаног раздвајања производње и дистрибуције 
указују, да не треба само узимати у обзир искључиво правила о конку-
ренцији и да не треба гледати структуру енергетског тржишта само из 
угла либерализације. Актуелна је и тзв. „разумна опција“ која се састоји 
у повећању овлашћења националних енергетских регулатора који би га-
рантовали праведан приступ тржишту. Предлаже се и оснивање евро-
пског енергетског регулатора, који би регулисао прекограничне токове 
енергије. Многи закључују да се у склопу нових решења налази строжија 
регулатива за трговину гасом и електричном енергијом, што брине и ин-
веститоре, банке и трговце енергијом. Трговина енергијом се све више 
одвија по правилима која важе за односе у трговини дериватима и хар-
тијама од вредности. Међутим, нови режим захтева и примену правила 
о транспарентности свих трансакција на тржишту. Трговци ће морати 
да обавесте националне регулаторе о појединостима у закљученим уго-
ворима, укључујући и цену и његово временско трајање. Предлаже се, у 
оквиру нових директива о порезима, доношење и Директиве о порезу 
на енергију, у складу са циљевима везаним за енергетску ефикасност, 
штедњу и климатске промене. Такође Европска комисија тражи да се 
уведу нови стандарди ефикасности у потрошњи енергије, на пример по 
питању енергетске ефикасности изградње нових зграда и реновирање 
постојећих, по питању низа техничких производа (сијалице, улична и 
расвета у пословним просторима) и уређаја.

IV Енергетика у Споразуму о стабилизацији и
придруживању

Енергетски сектор је један од највећих у српској економији и чини 
више од 10% БДП-а. Захваљујући свом централном положају на Бал-
кану, енергетски систем Србије је повезан са системима свих суседних 
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земаља (осам интерконективних тачака). Национална Стратегија раз-
воја енергетике до 2015. године донета је 2005. године, а сачињен је и 
Програм за реализацију Стратегија за период од шест година. Од посеб-
ног значаја за даљи развој енергетике у Србији су два споразума, и то: 
Споразум о стабилизацији и придруживању, који потписују Европска 
заједница и ЕУРАТОМ и државе чланице Европске уније, с једне стра-
не, и Република Србија, а који је Србија ратификовала 1.2.2009. године 
(Интерни – Привремени Споразум, на основу члана 139 Споразума о 
стабилизацији и придруживању, који су потписали Европска заједница 
и Република Србија не уређује област енергетике), и Уговор о оснивању 
Енергетске заједнице Југоисточне Европе.

Процес закључивања Споразум о стабилизацији и придруживању, 
(ако изоставимо претходне активности СФРЈ у 1968, 1970, 1973, 1980. 
години и СРЈ у 1997, 2000. години, односно Државне Заједнице Србије и 
Црне Горе у 2002. години) започео је фактички у јуну 1999. године, када 
је лансирана Стратегија Европске уније у енергетском сектору за земље 
Западног Балкана (Стратегија ЕУ донета је 2000. г. а у Србији тек 2005. 
г.!), мада су званични преговори о овом документу започели у новембру 
2007, а дефинисани у априлу 2008. године.

Циљ Споразума о стабилизацији и придруживању је стабилиза-
ција региона путем: а) подстицања регионалне сарадње у енергетском 
и појачана подршка за изградњу институција у енергетском сектору,
б) подстицаја реформама за чланство у Европску унију, в) подршка вла-
давини права – хармонизацији прописа, г) унапређење политичких и 
економских услова који се морају испунити како би се унапредио про-
цес стабилизације и придруживања, д) учешће у програмима Европске 
заједнице.

Енергетика представља део секторске политике сарадње, које су 
дефинисане у поглављу осам Споразума о стабилизацији и придружи-
вању. Основни, али и не једини, инструменти којима ће Европска ко-
мисија помоћи политику сарадње су инструменти техничко-финасијске 
помоћи (CARDS и др.). Сарадња у енергетском сектору ће бити заснова-
на на Уговору о Енергетској заједници Југоисточне Европе. Сарадња ће 
се заснивати на начелима тржишне економије и постепене интеграције 
Србије у енергетско тржиште Европске уније. Као облици сарадње де-
финисани су: формулисање и планирање енергетске политике, модер-
низација инфраструктуре, побољшање и развијање снабдевања и при-
ступа тржишту електричне енергије, унапређење приступа преносним 
системима, побољшање транзита, дистрибуције и енергетских интер-
конекција од регионалне важности са суседним земљама, промовисање 
штедње енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, 
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утицаја енергије на животну средину, стварање услова за реструктури-
рање енергетских компанија и сарадња у овој области, развој регула-
ционог оквира у области енергетике у складу са правним тековинама 
Европске заједнице (acquis communautaire), побољшање менанџмента и 
образовања у енергетском сектору, развој технологија и технолошких 
знања (know-how), сарадња у области нуклеарне безбедности и заштите, 
унапређење законодавства у области енергетике, нуклеарне сигурнос-
ти и заштите од радиоактивног зрачења, контролу и надзор над нук-
леарним материјалима и отпадом, заштита животне средине (правне 
тековине Европске уније садрже више од 200 прописа који се односе на 
загађење ваздуха и воде, поступање са отпадом и хемикалијама, биотех-
нологију и очување природе.

Шта доноси Споразум о стабилизацији и придруживању у енер-
гетском сектору? Да наведемо неке: институционализација односа са 
Европском унијом – уговорни однос, а не једнострана воља Уније; ста-
тус државе придружене Европској унији; асиметричну зону слободне 
трговине; позиционирање српске енергетике на унутрашњем тржишту 
Европске уније; директан утицај на инвестиције у Србији; усклађивање 
законодавства са acquis о енергетици; потписивање Енергетске повеље 
и др.

V Право енергетике

Европско право у енергетском сектору је идентификовано, али 
постоји потреба да се и у националним законодавствима дефинише 
предмет права енергетике и извори изучавања, како би се отклониле 
последице правних проблема који у вези са функционисањем тржишта 
и интеграцијама у енергетском сектору настају. Како ти проблеми пос-
тају све сложенији то се пред право енергетике поставља следеће пи-
тање: да ли мењати традиционалне гране права и допуњавати их новим 
правним институтима карактеристичним само за енергетски сектор 
или развијати нову грану права – право енергетике. Наиме, развојни 
облици пословања на тржишту енергије, убрзан развој берзанског пос-
ловања у енергетском сектору, могућност да ови пословни односи пре-
вазиђу класичне начине пословања и да због специфичности енергије 
као робе, коришћењем техничких и информационих технологија пређу 
без проблема у кратким временским интервалима границе, не само јед-
не или две земље, него великог броја земаља због координираног рада 
преносног система електричне енергије, даје довољно аргумената да је 
неопходна нова грана права која ће обухватити, на одговарајући начин, 
постојеће проблеме и предвидети нова и будућа питања и покушати да 
дâ нова решења.
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Када је реч о различитим фамилијама права на општем плану 
може се рећи да је право енергетике резултат техничких, економских 
и политичких интеграција у свету и Европи. Поред разних видова 
интеграција на подручју слободне трговине и царинских конвенција, 
енергетске интеграције су резултат високог ступња технолошког раз-
воја. Технички ум је доживео много већи прогрес од социјалног ума, 
што је, између осталог довело до сјаја и беде савременог човека. Дакле 
један од разлога интеграција у енергетском сектору је и огроман развој 
техничке цивилизације. Интеграције у овој области нису једнородне, а 
још мање једносмерне, али настају ради остварења одређених интереса 
(техничких, економских, територијалних, финансијских, безбедносних 
и др. сродних интереса) и то:

– Европска заједница за угаљ и челик основана Париским Угово-
ром из 1951. године на период од 50 година, који су потписале 
Немачка, Француска, Италија, Белгија, Холандија и Луксембург 
(престала са радом 2002. године),

– Европска заједница за атомску енергију – ЕУРОАТОМ, осно-
вана Римским Уговором из 1957. године, које су постојале као 
самостални субјекти међународног права,

– Заједничко тржиште Европске заједнице где је поред слободне 
трговине и слободног кретања робе, капитала и рада као факто-
ра производног циклуса, а потписивањем Уговора у Мастрихту 
и енергетика је укључена у интеграционе процесе, затим и

– Европска унија, где се државе чланице уједињују у хармони-
зацији јединствене економске политике – заједнички новац, 
заједничка банка, заједнички органи са наднационалним ов-
лашћењима, што све заједно отвара могућност и за стварање 
јединственог унутрашњег тржишта Европске уније (сада само 
за електричну енергију и гас, са перспективом за укључивање и 
других видова енергије), и

– Европска унија према Спорзуму из Лисабона у процесу убрза-
них реформи,

– Светско тржиште енергије (за разлику од европског, свих ви-
дова енергије) које је уређено правилима Регионалне заједнице 
државног удруживања закључивањем Уговора о енергетској по-
вељи,

– Енергетска заједница Југоисточне Европе (ECSEE), настала пот-
писивањем Атинског Уговора 25. октобра 2005. године. Овим 
Уговором (ступио је на снагу јула 2006. године) је дефинисано 
тржиште електричне енергије и гаса у региону Југоисточне Ев-
ропе. Процес стварања Енергетске заједнице представља по-
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себну врсту регионалног приступа Европске уније дражавама 
западног Балкана и могућност да ове државе постану пуноп-
равни субјекти јединственог унутрашњег тржишта енергије у 
Европској унији, пре и него постану чланице Европске уније. 
Енергетска заједница Југоисточне Европе треба да до 2015. го-
дине буде јединствен, стабилан и регулаторни оквир за преког-
раничну трговину електричном енергијом и природним гасом. 
Овим Уговором земље потписнице су прихватиле важећи acquis 
communitaire у области енергије, заштите животне средине, 
конкуренције, обновљивих извора енергије, сигурности снаб-
девања енергијом, заштите потрошача, стандарда и др.

Енергетска заједница Југоисточне Европе обухвата тржиште од 
око 150 милиона људи, у које ће, у наредних 15 година бити уложено 
(планира се) више од 21 милијарде евра. Када се Енергетска заједница 
Југоисточне Европе и формално прикључи Европској унији биће ство-
рена трећа енергетска заједница, после OPEK и IAEA.

У енергетском сектору су јаки и процеси струковних – технич-
ких интеграција: UCTE (Унија за координацију трансмисије електричне 
енергије), UNIPEDE (Међународна унија произвођача и дистрибуте-
ра електричне енергије), CIGRE (Међународни савет за велике елект-
роенергетске системе), CIRED (Међународна конференција за елект-
родистрибутивне мреже), ASE (Алијанса за штедњу енергије), SUDEL 
(Преносни системи Југоисточне Европе), AEES (Алијанса за енергетску 
ефикасност) и др. У децембру 2008. године на Конференцији UCTE у 
Лондону је саопштено да постоји консензус о стварању нове, до сада 
највеће организације која треба да допринесе остваривању и постизању 
амбициозних циљева Европске уније у енергетском сектору. Ова орга-
низација – ENTSO треба да обједини чланове и надлежности следећих 
међународних организација и асоцијација: UCTE, NORDEL, UKTSOA, 
ATSOI, BALTSO, ETSO. На овај начин организовано је и уређено пет 
европских синхроних области – европске електроенергетске саобраћај-
нице, које представљају тржишну платформу за учеснике на тржишту 
електричне енергије. Ово Удружење поставља техничке, регулаторне 
и правне стандарде неопходне за заједнички рад оператора пренос-
них система, односно координиран рад преносног система електричне 
енергије од Португалије на западу до Пољске и Румуније на истоку и од 
Холандије и Данске на северу до Грчке и Италије на југу Европе. Кључ-
ни изазов ове интеграције је што брже наметање стандарда у области 
преносне мреже на пан-европском нивоу, где посебну улогу треба да 
одиграју национална регулаторна тела. ЈП Електропривреда Србије и ЈП 
Електромрежа Србије су чланице ових међународних организација, а 
пуноправан члан највеће асоцијације UCTE су још од 1977. године (ра-
нији назив UCPTE).
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Са изложеног може се рећи да европско право енергетике на-
стаје као систем остварен у процесу интеграција и техници прецедент-
ног права англо-саксонског типа, као право енглеске правне традиције, 
распрострањено на том језичком подручју. То значи да европско право 
енергетике настаје као систем правних правила која не издаје законо-
давни орган већ се ствара у дугогодишњој обичајној, пословној и пре-
цедентној пракси на тржишту енергије и у процесима разних видова и 
степена интеграција.

Код нас је идеја о праву енергетике као посебној грани права још 
у повоју и ако је у Закону о електропривреди из 1957. године, много 
пре него у неким државама у Европи, на пример, пре него у Немачкој, 
Италији или Аустрији, енергија проглашена робом. Увођење тржишта 
у енергетику, тачније електропривреду, узрок је многих неспоразума, 
а мало је знања. У већини наших глава појам тржишта асоцира на ка-
питализам, несигурност, поремећаје и ризике. Чини се да ће повлачење 
државе из енергетике пореметити снабдевање и унети неред. Међутим, 
тржиште никако не значи елиминисање државне бриге из енергетике – 
искуства из света и Европе, показују да су енергетски проблеми у жижи 
интересовања не само појединих земаља, него и међународних односа. 
Увођење тржишта значи нешто друго: прецизно регулисање свих односа 
на основу стручних и научних подлога, прописивањем свих процедура 
и поступака и оспособљавање компанија за конкуренцију.

Да ли је енергетика фактор који доприноси интеграцијама? Да. 
Зато што енергија има наднационална обележја која опредељују фун-
кционисање енергетског тржишта. Сама енергетика је област која за-
окупља пажњу многих стручњака од инжењера, економиста, менаџера, 
правника и политичара. Но и поред те заинтересованости требало је 
да прође време да би се оформило схватање да производња енергије, 
пренос, транспорт, дистрибуција и трговина енергијом, треба и мора да 
буде посебан предмет регулисања и специфичан скуп правних норми, 
институција и принципа којима се регулишу односи који настају између 
бројних енергетских и других субјеката на тржишту енергије.

Прихватајући констатације о међузависности и интеграцијама у 
Европи и да процес стварања права Европске уније траје више од пе-
десет година и да се и даље не може сматрати окончаним, аутор овог 
реферата подржава она гледишта која су била блиска Теслином пројекту 
„Светског мира“ и која трагају за инструментима и механизмима која 
треба да обезбеде да се ове интеграције, не само у енергетском сектору, 
остварују у корист свих нација и свих људи, а не у корист само моћних 
и привелегованих. Један од ових механизама треба да буде јачање наци-
оналне и међународне законитости и даље промоције права и образо-
вања.
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ENERGY SECTOR IN THE LIGHT OF EUROPEAN 
INTEGRATIONS

Summary

Energy sector has a great importance for the European economic territory. 
Regional integrations in the sector of energy have as an objective the creation 
of the regional market for the electric energy, which would be compatible with 
the market of European Union. Energy law should provide and secure legislative 
outlines for the unique regulatory space for the electric power and gas trade. 
It should enable development of competition between the producers of energy 
and rise up the safety and stability of supply of energy. Energy law should 
increase the use for renewable sources and improve the situation in the fi eld of 
ecology and environment preservation. Implementation of acquis communitaire 
about energy is an imperative for creating the energy market without internal 
borders.

Key words: European Union, Energy Community, energy law, energy 
market, integrations in the energy sector.
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ANTICOMPETITIVE CONDUCT OF THE STATE 
UNDER SERBIAN AND EC COMPETITION LAW

Summary

Article 4(1)(3) Serbian Law on the Protection of Competition of 2005 
provides that the Law applies to State and local authorities, whenever they en-
gage, directly or indirectly, in ‘trade of goods and services’. Unlike European 
Community (“EC”) competition law, Serbian competition law is not limited in 
its scope to ‘undertakings’ but can, instead, be applied to State and local au-
thorities as such.

Th e limitations of the concept of ‘undertaking’ have excluded many activ-
ities of the State from the ambit of EC competition law. As regards anticompeti-
tive conduct of the State, the Serbian Law on Protection of Competition presents 
a more onerous obligation than that imposed by the EC Treaty under the free 
movements, inter alia because the competition rules do not, in principle, recog-
nise the ‘public policy exceptions’ recognised in free movements law.

Th e somewhat unusual extension of the ratione personae scope of the 
law to State authorities presents a very signifi cant paradox namely, how can the 
State punish itself?

Key words: competition, free movement of goods, free movement of 
services, Community law, state monopolies, damages claims, 
administrative sanctions.
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I Introduction

Article 4 of Serbia’s Law on the Protection of Competition (“LPC”) 
provides, inter alia:

Th is Law shall apply to all legal and natural persons and 
government bodies, institutions for regional autonomy and local self-
governments that are engaged, directly or indirectly, in trade of goods 
or services, and which by their acts and practices violate or may violate 
competition.1

While it can be said that, overwhelmingly, the substantive provisions of 
the LPC follow the European Community law template and the best practices 
adopted in the Member States, this provision, defi ning the personal scope of 
the LPC, sets Serbian competition law signifi cantly apart from the ‘mould.’

Equally important is the deliberate omission by the Serbian legislator 
to use the Community concept of ‘undertaking’ to defi ne the ratione personae 
scope of the competition rules.2 Instead, the LPC uses direct or indirect 
“involvement” of “market participants.” Th e concept of an undertaking is 
fundamental to the Community system of competition law and its omission 
can have very profound consequences.

Th e purpose of this article is twofold: fi rst, in the absence of 
implementing legislation and case law, to try to grasp the meaning and 
potential eff ect of the relevant provision of Article 4 of the LPC and second, 
to assess this meaning and eff ect in light of the present and foreseeable future 
state of development of Community law. In the second section of this article, 
the status quo under Community law will be examined. In the third section, 
a general conjecture concerning Article 4 of the LPC will be laid out. In the 
fourth section, the issue of the practical modalities for holding the State 
accountable for anticompetitive conduct will be raised and addressed. Th e 
general conclusions will be presented in the fi nal section.

1 Law on the Protection of Competition (Offi  cial gazette of the Republic of Serbia, no. 
79/05); the text of the LPC (with an unoffi  cial English language translation) is available 
on the homepage of the Commission for the Protection of Competition: www.kzk.org.rs 
(last viewed: 25 March 2008). 

2 Among the most notable judgments of the European Court of Justice on this issue: Case 
C–41/90, Höfner and elser v. Macrotron [1991] European Court Reports (“ECR”) I–1979; 
Case C–73/95P, Viho europe BV v. Commission [1996] ECR I–5457; Case C–67/96, Alba-
ny International BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textilindustrie [1999] ECR I–5751. 
Entire sections of major competition law textbooks are dedicated to the subject; see, e.g. 
Alison Jones and Brenda Sufrin, EC Competition Law (3rd ed. Oxford, Oxford University 
Press 2007), pp. 128–147.
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II Th e status quo under Community law

1. Articles 10 and 86 EC

Under Community law, the ownership structure of a fi rm is irrelevant 
for the purposes of being defi ned as an ‘undertaking’ under Articles 81 and 
82 and, thus, being caught by their substantive prohibitions.3 Also, while it 
is clear that Member States are not themselves subject to Articles 81 or 82 
EC, they are, nevertheless, bound, under the Article 10 EC duty of sincere 
co-operation, not to facilitate or force infringements of these provisions by 
undertakings.4

Furthermore, Member State authorities are under a duty to disapply 
legislation forcing or encouraging an infringement in a case before them.5 
Th is duty operates even when fi rms “required or favoured” by national law 
to conclude restrictive agreements or abuse a dominant position did not 
themselves commit these acts. Th erefore, the liability of undertakings extends 
only as far as the relevant conduct was not mandated by national law, while 
if national law leaves no room for individual action (and thus no room for 
infringement of Article 81/82), the Member State may be in breach of its 
Article 10 obligations.

Th e Treaty contains an exemption in its Article 86(2), which refers 
to undertakings performing “services of a general economic interest” and 
revenue-producing monopolies. Articles 81 and 82 EC do not apply to such 
undertakings insofar as the application of these provisions would prevent the 
provision of the entrusted services. Th e meaning and scope of this provision 
have been far from uncontroversial, as it relies on two very vague concepts: 
it was only through several decades of Commission/ECJ case law that it 
was explained what services of a general economic interest are and how the 
competition rules can hamper the provision thereof.6

Beyond the situations envisaged in Article 86(2), complexities may 
arise under four scenarios where the Treaty has not provided an explicit 
exception:

3 Perhaps the most important judgment: Case C–41/90, n 2 above (German state-run em-
ployment agency is an undertaking).

4 Case 13/77, NV GB-INNO-BM v. ATAB [1977] ECR 2115, paras 31–34.
5 Case C–198/01, Consorzio industrie fi ammiferi v. Autorità garante della concorrenza e del 

mercato [2003] ECR I–8055. For the duty to disapply confl icting legislation generally, see 
Case 106/77, Amministrazione delle fi nanze dello Stato v. Simmenthal [1978] ECR 629. 

6 See, e.g. Case C–179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova v. Siderurgica Gabrielli SpA 
[1991] ECR I–5009; Case C–320/91, Criminal Proceedings against Paul Courbeau [1993] 
ECR I–2533 (monopoly of the Belgian Post Offi  ce). 
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1. where a State-owned fi rm is acting in ‘social’ capacity;
2. where it is not possible to determine whether it is the State or the 

undertaking that is responsible for the anticompetitive conduct;
3. where (and this idea is new and controversial), the restriction of 

competition serves a legitimate public policy objective and
4. where a State-owned fi rm is acting in the exercise of non-commercial 

State powers (acta imperii).

2. Th e ‘social’ exception

In FENIN, the European Commission dismissed a complaint by an 
association of Spanish fi rms that market medical supplies (“FENIN”) against 
the Spanish national health service (“SNS”) alleging a breach of Article 82 
EC.7 Th at decision was upheld by the Court of First Instance (“CFI”) and, 
ultimately, the European Court of Justice (“ECJ”).8 According to FENIN, 
the members of SNS had abused their dominant position on the market 
for purchasing medical supplies in Spain by unreasonably and deliberately 
delaying payment for supplies delivered by the members of FENIN. Such 
conduct would constitute an abuse if committed by an undertaking. Th e 
Commission, the CFI and ECJ found that, in this context, the members of 
the SNS were not acting as “undertakings.” In the words of the CFI:

...an organisation which purchases goods – even in great quantity 
– not for the purpose of off ering goods and services as part of an 
economic activity, but in order to use them in the context of a 
diff erent activity, such as one of a purely social nature, does not 
act as an undertaking simply because it is a purchaser in a given 
market.9

Th e Court did allow the possibility that, in another context, SNS 
members may perform an “economic activity”. Although the purchase of 
products would be an “economic activity”, the subsequent use of these 
products was of a “purely social nature”.10

7 Case T–319/99, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) v. 
Commission [2003] ECR II–357.

8 Case C–205/03P, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) v. 
Commission [2006] ECR I–6295.

9 FENIN, n 7 above, para 37.
10 Interestingly, this solution is broadly in line with one of the basic principles of public 

procurement law namely that, if goods are bought for resale in a competitive market, the 
buyer need not carry out a public procurement procedure, ostensibly because the subse-
quent free market resale will compensate the lack of competition in the prior purchase. 
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3. Th e ‘nobody is to blame’ scenario

Th e second scenario is exemplifi ed by the ECJ’s 2002 judgment in 
Arduino.11 Under Italian law, minimum and maximum attorneys’ fees were 
fi xed by the Minister for Justice, upon recommendation from the National 
Bar Association. In awarding costs, a court could deviate from these fee levels 
only under exceptional circumstances and would be bound to give reasons 
for doing so. Th e ECJ found that the Italian State:

...cannot be said to have delegated to private economic operators 
responsibility for taking decisions aff ecting the economic sphere, which 
would have the eff ect of depriving the provisions at issue in the main 
proceedings of the character of legislation.12

By retaining the character of legislation, the fi xing of fees could not 
be considered a decision of an association of undertakings and could not, 
therefore, infringe the Community competition rules. As the Bar Association 
did not adopt the fees by itself, neither the Bar Association nor the Member 
State could be held responsible.

A similar set of facts reappeared in Macrino.13 Th is time, however, it 
was also claimed that the Italian legal fees’ system infringed Article 49 EC 
– the freedom to provide services – by preventing operators from other 
Member States from providing cheaper services. Th e Court found that the 
legislation in question would infringe Article 49, if the restrictions could 
not be proportionally justifi ed by the countervailing goals of protection of 
consumers and the proper administration of justice, a question that it left  for 
the national court to determine.

In both cases, the fee scheme eff ectively restricted competition in the 
same way that a “regular” price-fi xing cartel would. What emerges is the 
vital limitation inherent in Articles 81 and 82 EC, which is that the parties 
restricting competition must be “undertakings” and not the State itself. Th is is 
particularly clear in Macrino, where the Court found that Article 49 EC may 
be prima facie infringed. Th is is indicative, because, although the conduct in 
question has the same eff ect (of restricting cross-border price competition 
in legal services), Article 49 EC can be applied both against undertakings 
and against Member States, even (and especially) when the latter act in their 
legislative capacity.14

11 Case C–35/99, Manuele Arduino et al. v. Compagnia Assicuratrice RAS SpA [2002] ECR 
I–1529.

12 Ibid., para. 43.
13 Joined Cases C–94/04 and C–202/94, Cipolla v. Fazari and Macrino; Capodarte v. Meloni, 

ECR [2006] I–11421.
14 Indeed, as the Court found in its seminal judgment in Case C–213/89, R v. Sec. of State 

for Transport, ex parte Factortame [1990] ECR I–2433, a law enacted by a national parlia-
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4. A possible ‘public policy exception’

Th e complementary role of Article 49 is not altogether surprising, as the 
ECJ has ruled, very early on, that the purpose of Articles 81/82 is, inter alia, 
to prevent the re-erection by fi rms of barriers to trade abolished by Member 
States.15 Nevertheless, Article 49 EC is not merely a “State version” of Article 
81. Unlike the right to competition, the freedom to provide services (just like 
the free movements of goods and workers and the freedom of establishment) 
is subject to exceptions on the grounds of public policy, public security and 
public health. In addition, the competition rules, unlike the free movements, 
do not require that trade between Member States be aff ected adversely; it is 
suffi  cient that the conduct in question aff ects trade appreciably—for better 
or worse.16 Th e application of Article 49 thus enables national courts and 
administrative authorities to carry out a balancing act that would not be 
possible under the competition rules.

Nevertheless, the ECJ does seem inclined, of late, towards a ‘public 
policy exception’ under Article 81, in the limited context of delegated 
decision-making.17 In Wouters,18 the Court found that a prohibition on 
establishment of joint practices between lawyers and accountants, imposed 
by the Netherlands Bar under authority delegated by Dutch law, is prima facie 
restrictive of competition but “despite eff ects restrictive of competition, that 
are inherent in it, is necessary for the proper practice of the legal profession, 
as organised in the Member State concerned”.19 Th e Court held that Articles 
43 and 49 EC are also not infringed, on essentially identical grounds. Th us, 
it would seem that there may be some approximation of the prohibition on 
cartels and the freedoms of establishment/to provide services.

ment must be disapplied by the national courts if they breach Article 49; in Joined Cases 
C–46 and 48/93, Brasserie du Pêcheur v. Germany and R v. Sec. of State for Transport ex 
parte Factortame [1996] ECR I–1029, the Court found that Member States can also be 
liable in damages for enacting such laws. 

15 See Case 56/65, Société la technique minière v. Maschinebau Ulm GmbH [1966] ECR 
234.

16 As the ECJ established in Cases 56 and 58/64 Consten and Grundig v. Commission [1966] 
ECR (English Special Edition) 299. 

17 For an extensive treatment of this argument, see Assimakis Komninos, “Non Competi-
tion Concerns: Resolution of Confl icts in the integrated Article 81,” in C-D Ehlermann, 
and I Atanasiu, (eds), European Competition Law Annual 2004: Th e Relationship between 
Competition Law and the (Liberal) Professions (Oxford, Hart, 2006), pp. 451.

18 C–309/99, Wouters et al v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten [2002] 
ECR I–1577. 

19 Ibid, para 110.
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5. Th e ‘sovereign powers’ exception

While acting anticompetitively, a fi rm might exercise what is 
traditionally considered to be a ‘State power’. Th e classic case is Eurocontrol,20 
where the Court found that an international organisation set up jointly by 
sixteen European States for the purposes of establishing and collecting charges 
levied on users of air navigation services was not exercising an “economic 
activity” and was not, therefore, subject to the Treaty competition rules.21 
Th is was despite the fact that the organisation’s main purpose at that time 
was to fi x and exact fees and not to actually control air traffi  c.22 Th e Court 
deferred to a majoritarian political view,23 by recognising the extension of 
the reach of a sovereign power of the State to a function that could just as 
well be performed by private operators, through the concept of an activity 
“connected with” the exercise of such power.24

III Th e position under Serbian law

1. Generally

Unlike Community law, Serbian law does not contain a duty of sincere 
co-operation with the Community, as Serbia is not a Member State.25 Under 

20 Case C–364/92, SAT Fluggesellschaft  v. Eurocontrol [1994] ECR I–43.
21 Ibid., para 30.
22 Although its existence was agreed in 1988, the Central Flow Management Unit (CFMU) 

only became operational in 1996, thus two years aft er the judgment was issued in this 
case.

23 Th e EC Treaty itself recognises no general distinction between State powers and pri-
vate powers, save in the limited context of production of or trade in arms under Article 
296(1)(b).

24 See also Case C–343/95, Diego Calì & Figli Srl v Servizi ecologici porto di Genova SpA 
(SEPG) [1997] ECR I–1547, esp. paras 23–24, fi nding that the levying of environmental 
surveillance charges by a State-owned undertaking in the port of Genoa was also a State 
sovereignty activity. 

25 Serbia is a party to the Central European Free Trade Agreement (“CEFTA”) of 2006 and 
it has signed a Stabilisation and Association Agreement (“SAA”) with the EC and its 
Member States. Th e former agreement is partially in force, while the latter is awaiting 
ratifi cation by the twenty-seven Member States, while a transitional version thereof (the 
“Interim Agreement”) is awaiting ratifi cation by the EC and is being applied unilaterally 
by Serbia since the start of 2009. Both agreements provide for general rules prohibit-
ing restrictive agreements and abuses of dominance (Article 20(1) CEFTA, Article 73(1) 
SAA, Article 38(1) of the Interim Agreement) insofar as they aff ect trade between the 
Parties, as well as varying degrees of free movement of the three factors of production. 
Th ere is, however, no general duty of sincere co-operation akin to that found under Ar-
ticle 10 of the EC Treaty.
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its CEFTA/SAA obligations, Serbia will be obliged to apply the competition 
rules to public undertakings, undertakings performing a service of general 
economic interest and/or revenue-producing monopolies, insofar as these 
rules would not obstruct the performance of said services or monopolies.26 
Beyond that scenario, Serbia cannot be held liable for adopting legislation 
that “allows undertakings to escape” the provisions of Articles 81 and 82 of 
the Treaty or, in this case, the analogous provisions of the LPC (Articles 7 
and 18). In addition, there is no general provision prohibiting Serbia from 
adopting anticompetitive laws that benefi t undertakings on other grounds, 
such as the freedom to provide services.27

Th e idea that the competition rules be applied to all “market 
participants”, including the State, goes beyond any rule found in Community 
law or Serbia’s actual or forthcoming international obligations. None of the 
relevant Community law prohibitions actually commands that the Member 
State itself act as a pro-competitive market player.

2. Direct engagement in trade of goods and services

Article 4 of the LPC uses the criterion of engaging “directly or indirectly, 
in trade of goods or services” to subject acts of the State to the competition 
rules. Th e vital question is, therefore: when does the State engage in the trade 
of goods or services?

It is highly questionable whether a FENIN-like ‘social exception’ would 
apply in Serbia. For example, under the national health insurance scheme, the 
maximum wholesale prices of all medicines lawfully in circulation in Serbia are 
fi xed by the Government. Th e Government also fi xes the maximum margin to 
be earned by the wholesalers. Th e State owns the National Health Insurance 
Fund, which compensates all or part of the price of medicines to individual 
patients. Th erefore, the fi xing of maximum prices benefi ts the State-owned Fund 
directly, as well as State-owned hospitals and pharmacies, which buy medicines 
from manufacturers or wholesalers. Simultaneously, the Law on Mandatory 
Health Insurance enables the Government to compile lists of medicines whose 
purchase will be compensated, partially or entirely, by the State-operated Health 
Insurance Fund. Th at list also contains mandatory amounts for each medicine 
covered by the Fund. Above that amount, the patient must cover the diff erence 
between the compensated level and the actual price, thus forcing manufacturers, 
indirectly, to further lower their prices.

26 Article 20(3) CEFTA, Article 74 SAA, Article 39 of the Interim Agreement. Th e obliga-
tion under CEFTA will come into force on 1 May 2010.

27 An exception to this principle could arise if and when the SAA comes into force, whose 
Article 59 sets out the freedom to provide services. However, that provision imposes a 
gradual adoption of rules that would secure such freedom, without any prima facie free-
dom rule (such the fi rst paragraph of Article 49 of the EC Treaty). 
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Under Community law, this type of conduct may avoid illegality, as the 
National Health Insurance Fund and national hospitals are, arguably, provid-
ing a ‘social service’ on the basis of ‘solidarity’. Th ere is, in contrast, no rule 
of the positive legal order in Serbia that would exempt, wholly or partially, 
the Serbian State from liability for abuse of dominance for breach of Article 
18 of the LPC if its conduct were found to be equivalent to such an abuse. 
Although the application of this provision would ensure, indirectly, that Ser-
bia allows the free fl ow of goods and services from foreign countries, the 
application of the competition rules places it in a less favourable position in 
comparison to EC Member States.

3. ‘Indirect engagement’?

Article 4 of the LPC speaks of “direct” or “indirect” engagement in 
trade of goods or services; it remains entirely unclear what constitutes 
indirect engagement. It is submitted that regulatory activity of the State could 
not be caught under this provision, as this would be tantamount to imposing 
a sort of Article 10 EC duty on Serbia that is simply not there. Indeed, such 
an obligation would go beyond Article 10: the mere creation, by the Serbian 
State, of an anticompetitive order in one or more markets would be unlawful, 
as an infringement of the rules by an undertaking would not be required 
(thus excluding the ‘no-one is to blame’ scenario in Arduino, above).

Such a solution could, perhaps, be lawful, were it not for the fundamental 
principle of Serbian (and most modern) legal systems, of lex posterior derogat 
anteriori and the less ubiquitous yet also well-known principle of lex specialis 
derogat generali. If Serbia could be held liable for anticompetitive legislation 
that was in force at the time the LPC came into force, that would not be the case 
with subsequent legislation. Likewise, whenever a special law were enacted to 
regulate competition in a specifi c sector, the special law would prevail over 
general competition legislation. Th e principle of lex superior derogat inferiori 
could also be applied, in the case of international agreements.28 Th e above, 
of course, is the situation with any country not bound by supranational 
competition rules (such as those in the EC Treaty).29

28 Recently, in the context of a notifi cation for approval of a concentration to the Serbian 
competition authority between Gazprom Neft  and Naft na Industrija Srbije, the Commis-
sion for the Protection of Competition applied the principle of lex specialis and declared 
itself not competent to assess the concentration. It is submitted that the lex superior prin-
ciple would have been more appropriate, as the lex referred to was the 2008 International 
Agreement on Cooperation in the Energy Sector between Russia and Serbia. Th at agree-
ment is, at the same time, a lex specialis, a lex superior and a lex posterior to the LPC.

29 Problems have also arisen with EC Member States that used special laws to exempt sec-
tors of the economy from national competition rules; see: Council Resolution of 8 Feb-
ruary 1999 on fi xed book prices in homogeneous linguistic areas [1999] OJ C42/2 and 
the Commission’s Notifi cation in [2000] OJ C162/25, discussed in Veljko Milutinović, 
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According to Article 84 of Serbia’s current (2006) Constitution, “all 
acts whereby, contrary to the law, free competition is limited or a dominant 
position is created or abused are prohibited”. Article 64(2) of the previous 
(1990) Constitution prohibited monopolies, without the “contrary to the law” 
proviso, thus raising the prospect of direct eff ect of that constitutional norm. 
Th e requirement of running counter to “the law” in the 2006 Constitution 
acts as a sort of renvoi of a constitutional right to subordinate legislation. 
Arguably, although the constitutional right to free competition exists, it must 
be set out in a relevant statute, otherwise it has no executive force. Since the 
relevant statute does exist (and has existed before the coming into force of the 
2006 Constitution), the purpose of Article 84 of the Constitution is, arguably, 
to ‘constitutionalise’ the right to free competition. It may, therefore, be the 
case that there is a duty to interpret legislation in accordance with the right 
to free competition, insofar as the legislation in question so allows.

Certainly, sub-State level legislation (of municipalities, autonomous 
provinces) must comply with the LPC and the constitutional principle 
(unless mandated otherwise by a State law that supersedes the LPC on one 
of the grounds set out above). Recently, the Constitutional Court ruled that a 
municipality which, contrary to the provision of the 1998 Law on Communal 
Services,30 failed to make a public off er for the provision of funeral services 
where public and private companies would compete on equal terms but, 
instead, reserved a monopoly for a company owned by the municipality, 
was in breach of both the law and the Constitution.31 Th e Court referred 
to the constitutional provisions on free competition (above), although the 
case could, arguably, have been decided on the basis of the law alone. At the 
time the infringement began, the LPC was not yet in force although (again 
arguably), that law could have been applied if the conduct were seen as a 
continuous infringement (abuse of dominance).

In the Belgrade Taxi Associations case,32 the Serbian Commission for 
the Protection of Competition found that the fi xing of common rates by 
Belgrade taxi associations was a restrictive agreement contrary to Article 7 
of the LPC. Th e price-fi xing was subsequently replaced by legislation to the 
same eff ect enacted by the City of Belgrade and the Commission has not 

Enforcement of Articles 81 and 82 EC before National Courts Post-Courage: Enhancing a 
Community Policy or Shift ing a Community Law Paradigm? European University Institute 
Ph. D. Th esis, Florence, 2008, pp. 50–52, with further references.

30 Article 11(3) of the Law on Communal Services (Offi  cial Gazette of the Republic of Serbia, 
nos. 16/97 and 42/98).

31 Case no. 394/2003, Judgment of 17 July 2008 (Offi  cial Gazette of the Republic of Serbia, 
no. 94/2008).

32 Decision of 7 December 2007, cited in the 2007 Annual Report of the Commission for the 
Protection of Competition (available at: www.kzk.org.rs, in Serbian).



1–4/2009. Вељко Милутиновић (стр. 613–626)

623

challenged the legality of this measure, neither via its own decision, nor via 
the Constitutional Court. Th is case can be distinguished from the previous 
one, however, because the City was not appearing as a buyer or seller of 
goods or services but as a regulator. Arguably (although not conclusively, as 
there is no formal decision to this eff ect), the State or local authority does 
not infringe the LPC when it adopts a purely regulatory act, without securing 
a fi nancial benefi t for itself. It is submitted that the securing of a benefi t 
constitutes the essence of the “trade in goods or services” criterion, in the 
context of “indirect” involvement by the State or local authority.

IV Holding the Serbian State accountable for anticompetitive 
conduct on the market

In line with Community and Member State legislation, the LPC ena-
bles fi nes to be applied for infringement of the competition rules, expressed 
as a percentage of annual turnover of the undertakings concerned. Like the 
prohibitions in Article 7 and Article 18, this provision refers to “market par-
ticipants”, rather than “undertakings”. Accordingly, the administrative penalty 
is not directed exclusively at fi rms but may, presumably, be imposed on State 
and local authority institutions.

While fi nes are uncontroversial as concerns ‘undertakings’, applying 
fi nes against one’s own State represents legal and fi nancial nonsense. Indeed, 
if the Government of the Republic of Serbia were found guilty, what would be 
the ‘turnover’? Presumably: the annual revenues of the State. Not only would 
fi nes of up to 10% of the State’s ‘turnover’ be enormous, they would just end 
up in the same State coff er where they came from.33

Article 73 of the LPC provides for professional disqualifi cation of 
“responsible individuals within the market participant”, as well as a ban on 
performing an activity for the “market participant”. Th e ‘disqualifi cation’ of 
carriers of constitutional functions (President, Prime Minister, Members 
of Parliament) by such means would be clearly unconstitutional, while the 
disqualifi cation of their subordinates and offi  cials of specialised agencies 
would confl ict with the laws regulating their tenures. Equally, the State could 
not be prohibited from carrying on any activity. It is evident, therefore, that 
punitive measures make no sense in this context and that the only viable 
avenues for State accountability are prohibition of anticompetitive conduct 
and damages.

33 Th e Commission itself would not be enriched, as it would be obliged to return the excess 
from fi nes into the State Budget, under Article 51(4) of the LPC. 
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Th e Commission for the Protection of Competition is not competent to 
annul a law or secondary legislation. Equally, it could not order the parties not 
to observe these acts, in the absence of a ruling of the Constitutional Court, 
which has exclusive competence to rule on their legality, under Article 167 of 
the Constitution.34 Accordingly, the most that the Competition Commission 
could do would be to order the disapplication of an unlawful contract (or 
declare its nullity, in the case of Article 7 of the LPC), i.e. it could only strike 
out the private law aspect of anticompetitive State conduct.

Th at still leaves the possibility of claiming damages before a court. 
Th e advantage of that approach would be that the absurd situation of the 
State paying money to itself would be avoided, while still subjecting the 
State to a deterrent sanction for anticompetitive conduct, as well as com-
pensating possible victims. Th e present LPC contains no express provision 
to that eff ect although, arguably, the general damage clause of the Law on 
Obligations – Article 154 – could be applied,35 whereby the infringement 
of the LPC would constitute the unlawful act and the plaintiff  would prove 
damage and the causal nexus between infringement and damage.36

Notably, Article 73 of the recent Proposal for a Law on the Protec-
tion of Competition explicitly envisages that parties damaged by anticom-
petitive conduct can claim damages following a decision of the Competi-
tion Commission, so that competition damages claims would, henceforth, 
have a specifi c legal basis.37

34 Th is ‘obstacle’ does not exist in the application of Community competition law, due to 
the directly eff ective power of national courts (and competition authorities) to disapply 
national laws incompatible with Community law in the case before them (see CIF and 
Simmenthal, n 5 above). In the absence of a supranational obligation or an amendment 
of the Constitution, it will remain in place in Serbia. 

35 Offi  cial Journal of the SFRY, nos. 29/78, 39/85, 45/89 and 57/89 and Offi  cial Journal of the 
FRY, no. 31/93.

36 Th e LPC does not specifi cally provide for an enforcement monopoly in favour of the 
Serbian Commission for the Protection of Competition (“CPC”). Nevertheless, like the 
original Regulation 17/62 in the Community (see esp. Articles 5 and 6 of EEC Council 
Regulation No 17: First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty Eng-
lish special edition: Series I Chapter 1959–1962, p. 87) Article 9 of the LPC does estab-
lish a monopoly on exemptions for restrictive agreements in favour of that institution. 
Th erefore, although they may not be precluded per se, it is safe to say that private claims 
against restrictive agreements would best be fi led following a decision of the LPC fi nding 
an infringement. 

37 Th e Proposal was placed before the Parliament on 20 March 2009. It is the understanding 
of the present author, based on information conveyed orally by competent offi  cials dur-
ing the public debate on the draft  new law, that this provision would not preclude “stand-
alone” actions, i.e. actions not based on a decision of the Competition Commission nor 
would such decisions bind the civil/commercial courts in subsequent proceedings. On 
similar issues under EC law, see, generally, Veljko Milutinović, n 29 above. 
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V Conclusion

When considering the juridical nature and eff ects of the responsibility 
of the State and its local authorities for infringement of the competition rules 
in the context of Community law and the approximation of Serbian law with 
the Acquis communautaire, one fi nds that legal protection against State-related 
anticompetitive conduct in Serbia is in some respects stronger and in others 
weaker than that granted in the EU/EC.

Community law does not mandate the responsibility of the State for its 
own anticompetitive conduct. It does, however, envisage State responsibility 
for anticompetitive regulation. At present, Serbia cannot incur the latter type 
of responsibility. Even under CEFTA and the SAA, Serbia would not be bound 
by any duty of sincere co-operation that would prevent it from enacting 
legislation that allows or orders fi rms to breach the prohibitions of the LPC, 
save in the context of public undertakings or undertakings performing a 
service of general economic interest/revenue-producing monopoly.

Th e practical eff ectiveness of State responsibility under the LPC is 
severely circumscribed by the inability of the Commission for the Protection 
of Competition to disapply confl icting national laws, while fi nes against the 
State and professional disqualifi cation of its offi  cials would be nonsensical 
and unlawful.

Nevertheless, the Commission for the Protection of Competition 
remains free to forbid all anticompetitive conduct other than legislation, 
while private parties may be able to claim compensation from the State. Th e 
practical utility of the former would be of limited relevance, as the State usually 
acts by legislation, while damages claims for breach of the competition rules 
are a problematic issue even in the most advanced EC/EU jurisdictions.38

While State legislation may supersede the LPC on the grounds of 
posteriority, superiority or specialty, the LPC may be more useful in countering 
anticompetitive legislation of local authorities, which must always comply 
with the LPC (unless strictly based on State legislation that supersedes the 
LPC).

Th e ratione personae extension of the LPC to State and local authorities 
represents a last resort, if not to successfully mount a legal challenge 
against anticompetitive conduct then at least to raise public awareness of 
the importance of a competitive economic order. It is also an operational 
extension of the constitutional principle of equality between State and private 
property, guaranteed by Article 86 of the Constitution and going, to a certain 
extent, beyond the economic liberties mandated under Community law.

38 See Veljko Milutinović, n 29 above and European Commission: White Paper on damages 
claims for breach of the EC antitrust rules, COM (2008) 165 Final and the supporting 
documents, available at: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.
html. 
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др Вељко МИЛУТИНОВИЋ, LL.M.

НЕКОНКУРЕНТНО ПОНАШАЊЕ ДРЖАВЕ У
ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ И ЕЗ

Резиме

Члан 4. став 1. тачка 3. Закона о заштити конкуренције из 2005. 
г. предвиђа да се Закон примењује и на Републику Србију и органе локалне 
самоуправе, државне органе, органе територијалне аутономије и локал-
не самоуправе, када посредно или непосредно учествују у промету робе 
или услуга. За разлику од права конкуренције ЕЗ, примена српског права 
конкуренције није ограничена на „предузећа“ већ је примена могућа про-
тив државе и локалних власти као таквих.

Ограничење које намеће концепт „предузећа“ је искључило мно-
штво државних активности из домена права конкуренције ЕЗ. Што се 
тиче неконкурентног понашања саме државе, српски Закон представља 
тежу обавезу него што су слободе кретања у Уговору о ЕЗ, међу осталом 
стога што право конкуренције не признаје, у принципу, „изузетке јавног 
поретка“ из права слобода кретања.

Донекле необично проширење ratione personae примене Закона на 
државне органе представља и један веома значајан парадокс, а то је: 
како је могуће да држава кажњава саму себе?

Кључне речи: конкуренција, слободно кретање робе, слободно кретање 
услуга, право Европске заједнице, државни монополи, 
одштета, административне санкције.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Чланак не би требало да буде дужи од 16 страна од 28 редова са 66 
знакова у реду, односно 28.800 знакова, фонт Times New Roman 12. 

Чланак на српском језику треба да буде писан ћирилицом, осим 
страних речи и речи на латинском језику, које се пишу латиницом и 
курзивом (косим словима, односно италик). 

Чланак мора да на почетку садржи резиме, са основном садржи-
ном и резултатима рада, као и кључне речи на српском језику, а на крају 
такође резиме и кључне речи на енглеском језику. Резиме може да има 
највише 15 редова, док кључних речи може да буде највише седам. 

Наслов чланка се пише на средини, великим словима. Наслови 
унутар чланка морају да имају следећи формат.

1) Први ниво наслова – на средини; нумерација: римски број (нпр. 
I, II, III, итд.); прво слово велико, а остала мала.

2) Други ниво наслова – са леве стране; нумерација: арапски број 
са тачком (нпр. 1., 2., 3., итд.); прво слово велико, а остала 
мала.

3) Трећи ниво наслова – са леве стране; курзив (коса слова, ита-
лик); нумерација: мало слово азбуке са затвореном заградом 
(нпр. а), б), в), итд.); прво слово велико, а остала мала.

4) Четврти ниво наслова – са леве стране; нумерација: арапски 
број са затвореном заградом (нпр. 1), 2), 3), итд.); прво слово 
велико а остала мала.
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Пример:

I Појам

1. Терминологија

а) Терминологија у упоредном праву

1) Немачко право

Чланак се предаје у електронском облику.
Редакција часописа задржава право да чланак прилагоди јединс-

твеним стандардима уређивања и правописним правилима српског и 
енглеског језика.

ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА

1. Књиге

а) Књиге се цитирају на следећи начин:
име аутора, презиме аутора, наслов дела наведен курзивом, евенту-
ално редни број издања, место издања, година издања, скраћеница 
стр., број стране.
Пример: Мирко Васиљевић, Трговинско право, 9. издање, Београд, 

2006, стр. 100.
Roy Goode, Commercial Law, 3rd edition, London, 2004, стр. 
429.

б) Када се цитира књига више аутора, њихова имена и презимена се 
раздвајају зарезом.
Пример: Драгиша Слијепчевић, Слободан Спасић, Коментар Закона 

о стечајном поступку, Београд, 2006, стр. 67.
Hubert de Vauplane, Jean-Pierre Bornet, Droit des marchés 
fi nanciers, 3e édition, Paris, 2001, стр. 243.

в) Књига коју је неко лице приредило као уредник се цитира тако што 
се након његовог имена и презимена у загради наводи ознака „уред-
ник“ или скраћеница „ур.“, односно одговарајућа ознака на језику на 
ком је књига објављена.
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Пример: Мирко Васиљевић (уредник), Акционарска друштва, берзе 
и акције, Београд, 2006, стр. 27.
Fidelis Oditah (editor), Th e Future for the Global Securities Mar-
ket, Oxford, 1996, стр. 74.
Heinz-Dieter Assmann, Rolf A. Schütze (Hrsg.), Handbuch des 
Kapitalanlagerechts, München, 1990, стр. 55.

г) Када се цитира једна књига одређеног аутора, код поновљеног цити-
рања се наводи прво слово имена са тачком и презиме, након чега се 
додаје скраћеница нав. дело курзивом, потом стр. и број стране.
Пример: М. Васиљевић, нав. дело, стр. 102.

R. Goode, нав. дело, стр. 431.
д) Када се цитира више књига истог аутора, код поновљеног цитирања 

се наводи прво слово имена са тачком и презиме, након чега се наво-
ди пун наслов књиге курзивом, потом стр. и број стране.
Пример: Н. Јовановић, Емисија вредносних папира, стр. 107.

2. Чланци

а) Чланци се цитирају на следећи начин:
име аутора, презиме аутора, отворени наводници, назив чланка, за-
творени наводници, назив часописа курзивом, број и година издања, 
скраћеница стр., број стране.
Пример: Зоран Арсић, „Учешће у скупштини акционарског дру штва“, 

Право и привреда, бр. 1–4/2005, стр. 23.
Klaus J. Hopt, „Aktionärskreis und Vorstandsneutralität“, Zeit-
schrift  für Ünternehmens– und Gesellschaft srecht, Nr. 4/1993, 
стр. 535.

б) Када се цитира чланак више аутора, њихова имена и презимена се 
раздвајају зарезом.
Пример: Бошко Живковић, Катарина Вељовић, „Квалитет корпо-

ративног управљања и тржиште корпоративне контроле у 
условима транзиције“, Право и привреда, бр. 1–4/2005, стр. 
43.
Michael C. Jensen, William H. Meckling, „Th eory of the Firm: 
Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Stucture“, 
Journal of Financial Economics, Vol. 3, 1976, стр. 307.
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в) Када се цитира један чланак одређеног аутора, код поновљеног цити-
рања се наводи прво слово имена са тачком и презиме, након чега се 
додаје скраћеница нав. чланак курзивом, потом стр. и број стране.
Пример: В. Радовић, нав. чланак, стр. 164.

г) Када се цитира више чланака истог аутора, код поновљеног цити-
рања се наводи прво слово имена са тачком и презиме, отворени на-
водници, пун наслов чланка, затворени наводници, потом стр. и број 
стране.
Пример: В. Радовић, „Стечајни исплатни редови“, стр. 184.

д) Рад, односно чланак објављен у оквиру зборника радова или књиге, 
коју је неко друго лице приредило као уредник, се цитира на следећи 
начин:
име аутора, презиме аутора, отворени наводници, назив чланка, за-
творени наводници, ознака „у:“, име уредника, презиме уредника, 
назив зборника радова, односно књиге, евентуално редни број из-
дања, место издања, година издања, скраћеница „стр.“, број стране.

Пример: Небојша Јовановић, „Отварање и затварање привредних 
друштава“, у: Мирко Васиљевић (уредник), Акционарска дру-
штва, берзе и акције, Београд, 2006, стр. 307.

3. Прописи

а) Прописи се цитирају на следећи начин:
пун назив прописа, отворена заграда, гласило у коме је пропис 
објављен курзивом, број гласила и година објављивања, затворена 
заграда, скраћеница чл., ст., тач., односно пар. и број одредбе.
Пример: Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 

125/2004), чл. 15.

б) Ако ће наведени закон поново бити цитиран у раду, приликом првог 
цитирања се после броја гласила и године објављивања наводи 
скраћеница под којом ће се пропис даље појављивати.
Пример: Закон о регистрацији привредних субјеката (Службени глас-

ник РС, бр. 55/2004 и 61/2005; даље у фуснотама: ЗРПС), чл. 
3 ст. 1.
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в) Члан, став и тачка прописа означава се скраћеницама чл., ст. и тач., а 
параграф скраћеницом пар.
Пример: чл. 24 ст. 1 тач. 5 или пар. 14.

г) Приликом поновљеног цитирања одређеног прописа наводи се његов 
пун назив, односно скраћеница уведена приликом првог цитирања, 
скраћеница чл., ст., тач. или пар. и број одредбе.
Пример: Закон о привредним друштвима, чл. 7.

ЗРПС, чл. 25.

д) Прописи на страном језику се цитирају на следећи начин:
пун назив прописа преведен на српски језик, година објављивања, 
односно усвајања, отворена заграда, пун назив прописа на оригинал-
ном језику курзивом, евентуално скраћеница под којом ће се пропис 
даље појављивати, затворена заграда, скраћеница чл., ст., тач. или 
пар. и број одредбе.
Пример: немачки Трговачки законик из 1897. године (Handelsgesetz-

buch), пар. 29.
британски Компанијски закон из 2006. године (Companies 
Act; даље у фуснотама: CA), чл. 67.

4. Извори са Интернета

а) Извори са Интернета се цитирају на следећи начин:
име и презиме аутора, односно организације која је припремила 
текст, назив текста, евентуално место и година објављивања, ознака 
„доступно на адреси:“, адреса Интернет странице курзивом, датум 
приступа страници, евентуално скраћеница „стр.“ и број стране.
Пример: Giovannini Group, Cross-Border Clearing and Settlement Arran-

gements in the European Union, Brussels, 2001, доступно на 
адреси:
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/
clearing/fi rst_giovannini_report_en.pdf, 21.10.2008, стр. 18.

б) Приликом поновљеног цитирања извора са Интернета наводи се 
прво слово имена аутора са тачком и презиме аутора, односно назив 
организације која је припремила текст, и назив текста, а евентуално 
и скраћеница „стр.“ и број стране.
Пример: Giovannini Group, Cross-Border Clearing and Settlement Arran-

gements in the European Union, стр. 6.
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